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Immár 166 év telt el azóta, hogy történelmünk 

egyik legfelemelőbb pillanatát, óráit élte át a pes-

ti ifjúság idealizmusa, mely győzedelmeskedett a 

mindig lehúzó kishitűséggel szemben. Persze a 

később történtek ismeretében ez túlzottan is som-

más kijelentésnek tűnhet. Hiszen volt egy sza-

badságharc, egy súlyos katonai vereség, meg-

adás, megtorlás, rémuralom, néma ellenállás. 

Mégis állítható, hogy az önkényuralom bástyái 

ekkor kezdtek leomlani. A reformkorban ugyan 

sokat fejlődött az ország. A masszívnak látszó, 

vastag falak hajszálrepedése-

it már feszegette a történelmi 

idő, de még a legnagyobbak 

– Kossuth és Széchenyi – 

sem hitték, hogy ez képes le-

dönteni a hazánkat bénító és 

korlátozó rendszert. 

Március 15-én reggel fél 9 

tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax 

Kávéházból és indult sietősen, rendezetlen me-

netben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt 

vert a szél. Hányan voltak?  Negyvenen? Nyolc-

vanan? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy 

kevesen. Elenyésző szám a százezres városban. 

Maroknyi fegyvertelen csapat a Pesten állomáso-

zó hétezer császári katonával, a budai vár ágyúi-

val szemben. Lucskos utcán gyalogolt akis cso-

port, kitért útjukból targonca, lovas szekér. Nem 

kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem lép-

tek. Mégis, amerre elhaladtak, kinyílt az ablak. A 

boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk, a járó-

kelők ámulva álltak meg. Itt is, ott is lelépett va-
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

laki a járdáról és csatlakozott a menethez.  Elől 

nyurga barna arcú fiatalember haladt, szigorú, el-

szánt tekintettel. Petőfi. 

Mentek, hogy maguk mellé vegyék az egyetemis-

tákat, talpra állítsák a pesti nép ezreit – kivereked-

jék a magyar szabadságot, vagy meghaljanak érte. 

Erre a bátorságra ma is szükség lehet, ha nem is 

ilyen radikális formában. Egy másik nagy tanul-

ság, hogy széles összefogással sikerült a történel-

mi távlatból már látható sikert elérni. Talán nem 

kellene ma is jobban összefogni itt a Kárpátok ha-

rapófogójában élő maroknyi honfitársunknak? 

A nemzetiségeket akkor nem sikerült a forradal-

munk mellé állítani, sőt többségük részt vett a sza-

badságharc ellen irányuló ha-

di cselekményekben. A kire-

kesztés ellenségeket szülhet. 

Az összefogás, a megegyezés, 

a közösség viszont a legyőz-

hetetlen erőnek életereje. 

Visszakanyarodva a történé-

sekhez látható, hogy a re-

formkor politikusai után jött egy fiatal, radikális 

generáció, az ún. „országgyűlési ifjak”, a kor 

olyan fiatal tehetségével a soraikban, mint Petőfi, 

Vasvári, Jókai, akik tenni is mertek a drámai pilla-

natban. 

Elődeink nagyon is megbecsülték 1848 emlékeze-

tét. Nekünk, egy békés rendszerváltás gyermekei-

nek is meg kell becsülnünk. Belőle tanulhatjuk 

meg életre váltani a szabadságot, az emberhez 

méltó teljes életet.  A szabadság csak lehetőség, 

sőt nem örökkévaló. Nap-nap után, újra meg újra 

meg kell küzdeni érte. 

Vezessen bennünket 1848-49 szelleme és példája! 

Babos Lászlóné 
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A képviselőtestületek módosították a települé-
si szilárd és folyékony hulladék elszállítását 
szabályozó helyi rendeleteiket. 
 Bő község Képviselőtestülete 2014. feb-
ruár 10-én megtartott ülésén jóváhagyta az 
önkormányzat 2014. évi költségvetését, 2014. 
évi közbeszerzési tervét. A képviselőtestület 
határozott az IKSZT-ben található üzlethelyi-
ség bérbeadásáról is. 
A képviselőtestület 2014. február 25-én köz-
meghallgatást tartott, ahol a polgármester be-
számolt az elmúlt év munkájáról, ismertette a 
2014.évi terveket. 
 A képviselőtestület 2014. március 17-én 
megtartott ülésén kiegészítette a helyi válasz-
tási bizottságot, annak új tagjai Babosné Var-

ga Bernadett és Németh Zoltán 
lettek. 
A képviselőtestület foglalkozott az 
IKSZT működési támogatásának 
igénybevételével, pályázatot írt ki 
a civil szervezetek támogatási ke-
retének felhasználására. 
A képviselőtestület örömmel nyug-
tázta, hogy a Bük és Térsége köz-
lekedés fejlesztési pályázat kere-
tében Bő községben is megújul a 
Széchenyi utcai autóbuszváró. A 
képviselőtestület foglalkozott az 
orvosi rendelő előtti parkolók ki-
alakításának lehetőségével. 

A képviselőtestület csatlakozott a Répcementi 
Önkormányzati Társulás kezdeményezésé-
hez, határozatban kérte a környékünkön lévő 
állami közutak nagyterületű felújítását. 
 A képviselőtestület 2014. március 24-én 
megtartott ülésén elbírálta a civil szervezetek 
támogatási kérelmét. A sportkör 1.166.000.- 
forint, a Bői Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
200.000.- ft támogatásban részesült. A képvi-
selőtestület ismételten áttekintette az IKSZT 
működési támogatása lehívhatóságának le-
hetséges módozatait. 
A képviselőtestület az IKSZT üzlethelyiségét a 
kozmetika átköltözése céljából bérbe adta. 
A képviselőtestület egyes önkormányzati utak 
felújítása elvégzésének előkészítésére áraján-
latok beszerzésével bízta meg a polgármes-
tert. 
 Dr. Vincze György, jegyző 

 A képviselőtestület 2013. december 
23-án megtartott ülésén kiválasztotta a sze-
métszállítás közszolgáltatóját. A szemétszál-
lítást 2014. január 1. napjától 2016. decem-
ber 31. napjáig továbbra is a PARKOM Kft. 
végzi. A szociális törvény változása miatt 
2014. január 1. napjától az átmeneti segély, 
a temetési segély és a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás egy ellátássá vált, új elne-
vezése önkormányzati segély. A képviselő-
testület a törvényi változásra tekintettel mó-
dosította helyi rendeleteit. A jogosultság fel-
tételei nem változtak, a kérelmező jövedelmi 
viszonyainak vizsgálata minden esetben kö-
telező. 
 A képviselőtestület ez évi első ülését 
2014. január 22-én tartotta. A 
képviselőtestület első olvasatban 
áttekintette a 2014. évi költségve-
tés tervezetét. A képviselőtestület 
az adósságkonszolidáció kereté-
ben kérelmezte a még fennálló 
közel 7 millió forintos hitelének 
átvállalását. (A hitel összegét idő-
közben a központi költségvetés 
átvállalta, így az önkormányzat-
nak hiteltartozása nincs.) 
 A Bői Óvodafenntartó Tár-
sulás 2014. január 29-én Bő 
községben tartotta meg ülését. 
A Társulás jóváhagyta az óvoda intézmény 
költségvetését. A költségvetés főösszege 
46.307.000.- forint (óvoda 27.486.000.- ft, 
konyha 18.821.000.- ft.) 
A Bői Közös Önkormányzati Hivatalt fenntar-
tó önkormányzatok képviselőtestületei 2014. 
február 3-án a bői IKSZ-ben tartották meg 
együttes ülésüket. 
A napirendi pontok tárgyalása előtt bemutat-
kozott a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, 
Rádonyi László. 
A képviselőtestületek az együttes ülésen jó-
váhagyták a Bői Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2014. évi költségvetését. A hivatal a szá-
mára meghatározott állami támogatásból, 
51.708.000.- forintból gazdálkodhat, az 
egyes önkormányzatoknak további hozzájá-
rulást nem kell biztosítaniuk. 
A képviselőtestületek kiválasztották a folyé-
kony hulladék elszállításának közszolgáltató-
ját. A közszolgáltató továbbra is Szabó Nor-
bert maradt. 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

        Az egészségfejlesztés nevében 
Generali, a Biztonságért Alapítvány az elmúlt évben kiírt pályáza-
tán a „Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben” 
címmel hirdettek meg, amelyen sikeresen szerepeltünk és 
150.000,- Ft boldog tulajdonosai lettünk. 

Mivel az óvodai nevelésben fontos feladatunk az egészsé-
ges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítá-
sa, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése, mindezek figye-
lembevételével terveztük meg a megnyert összeg hasznos fel-
használását. Január-február hónapokra terveztük, illetve valósítot-
tuk meg a pályázati összeg felhasználását. 
A gyermekek egészséges fejlődését változatos és sokoldalú ét-
renddel biztosítottuk. Péntekenként külön egészségnapot rendez-
tünk óvodánkban. Arra törekedtünk, hogy a mindennapokban ke-
vésbé használt élelmiszerekkel ismerkedjenek a gyerekek és a 
felhasználásban öntevékenyen is vegyenek részt. Elsőként gyümölcsnapot tartottunk. Kipróbáltuk, és a mai napig 
használjuk az aszalót (elsősorban alma és banánaszalására). A következő héten zöldségek hozzáadásával a 
gyermekek szendvicsfalatkákat készítettek. A harmadik héten különféle magokkal ismerkedhettek a gyerekek 
(szezámmag, tökmag, napraforgó) A negyedik héten a csírákkal ismertettük meg a gyerekeket.  A csírával díszí-
tett kenyereket az óvodásaink készítették el tízóraira. Az ötödik héten a sajtoké volt a főszerep. Többféle sajtból 
sajtfalatkák készültek. Mindenki kreativitására bíztuk a falatkák elkészítését. 
A testnevelés változatosabbá tételéhez színes kendőket vásároltunk. Az eszköz sokoldalú fejlesztést biztosít az 
óvodás gyermekek számára. Egy délelőttön kirándulást tettünk a közeli játszóházba, a Napsugárparkba. A játékok 
mind kicsiknek és nagyoknak lehetőséget biztosítottak a sokféle mozgásra, képességeik kipróbálására. A játszó-
házból élményekkel telve érkeztünk vissza az óvodába. 

Az egészséges és esztétikus környezet fontos a gyermekek mindennapjaiban, itt az óvodában is. Az esz-
tétikus étkezés és eszközrendszerünk bővítését is segítette a pályázat. A szép új terítők, poharak, kancsók, tálcák 
és törölközők vásárlása a csoportokba ugyancsak az említett pályázat keretéből került megvalósításra. 

A program lezárásaként egy egészséges életmód tanácsadó, Szekeres Rita bemutatójával, tapasztalatai-
nak átadásával, egészséges ételeinek kóstolójával zárult. A pályázat megírásáért, lebonyolításáért köszönet: 
Hajasné Németh Szilvia óvodapedagógusnak. (Babos Lászlóné) 

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 % 

MINDENKIT VÁR A KÖNYVTÁR!!! 

PÁLYÁZATOT NYERT AZ ÓVODA 

Továbbra is szeretettel várom az olvasást kedvelőket 
a bői községi könyvtárban, ahol a könyvállomány fo-
lyamatosan frissítésre kerül. A legutóbbi alkalom óta 
mégtöbb folyóirat előfizetésre tettünk szert. A már 
megszokott Vas Népe, National Geograpchic, Szép 
Házak, Magyar Konyha, HVG és Képes Sport előfize-
téseken túl tovább bővült még Nők Lapja, Családi 
Lap, Buci Maci, Ifjúsági Magazin, Bravo, Praktika, 
Otthon, Vidék Íze, Story ás Auto Motor heti és 
havilapokkal. 
Az újságok a könyvtár nyitvatartási idejében, heti hat 
napon térítésmentesen bárki számára elérhetők. 

 (Babos Orsolya) 
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Kulturális hírek 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 
A karácsonyi időszak elteltével néhány kulturális program 

került megrendezésre az IKSZT épületében. Január 25-én a 
JUÁR Képeslap Múzeum gyűjteményének kiállítását nyitottuk 
meg, ennek keretében a korábbi MOMO mesevetélkedő ered-
ményhirdetésére került sor. A díjazottak között szerepelt Takács 
Evelin, Vertetics Viktória, Varga Balázs. A korosztályában kiemel-
kedő eredményt ért el Varga Zsófia, illetve különdíjat kapott Hor-
váth Vivien. Ezúton, még egyszer is gratulálok a legügyesebb me-
seolvasóknak. 
A Magyar Kultúra Napja, magyar népművészet témában összeállított képeslapok még néhány hétig 
megtekinthetők a kultúrház nyitvatartási idejében. 
 Február 22-én „Szombat délutáni kultúrprogramok” cím alatt könyvbemutatóra, illetve színházi 
előadásra került sor. Elsőként Gyurácz Ferenc, a Nyugat Könyvkiadó főszerkesztőjének előadását hall-
gathattuk meg, aki legújabb könyvét mutatta be. Az Alsószilvágyi égbolt címmel megjelent, némileg 
életrajzi stílusban íródott mű több kisebb fejezetből áll. Napjaink társadalmi, erkölcsi problémáitól kezd-
ve, egészen a nyúltenyésztés mikéntjéig bezárólag többféle témát boncolgat. 
Emellett megismerhettük a kiadó több, más 
írók tollából származó írásait, könyveit egy-
aránt. Az előadás végeztével lehetőség volt a 

bemutatott köny-
vek megvásárlá-
sára is. 
 A délután 
második felében 
a büki amatőr 
színtársulat, a 
Sok-Szín-Pad 
előadásában 
láthattunk kettő 

komédiás darabot. A korábbi években mind-
két előadás (Zilahy Lajos: A szénapadlás és 
Hans Sachs: A meghótt férj) díjat nyert, így 
különösen megtisztelő számunkra, hogy a 
színtársulat elfogadta a meghívásunkat. 
A kis létszámmal megjelent csapat hatalmas 
sikernek örvendett, játékuk 100%-os elége-
dettséget eredményezett a nézők körében. 
Reméljük hamarosan ismét vendégül láthat-
juk őket kultúrházunkban. (Babos Orsolya) 

SZILVESZTER FLASH MOB 
Bár már nem időszerű, de egy köszönet erejéig beszámolunk a 4. 
alkalommal megrendezett "Szilveszter-flash mobról", melynek kere-
tében 2013. 12. 31-én bőiek, környékbeliek és Bőben szilvesztere-
zők jöttek össze röviddel éjfél előtt a főtéren, hogy együtt köszönt-
sék az új évet.  
Újdonság volt, hogy a megjelentek a kivetítőn a visszaszámlálás 
mellett, egy fotó-összeállítást is láthattak a 2013-as év eseményei-
ből. Éjfélkor megszólalt a himnusz és utána kezdődhetett az ün-
neplés: volt pezsgő minden mennyiségben, forralt bor, pogácsa, a 
látványos tűzijátéknak pedig - ahogy tavalyi is - a kivilágított temp-
lom nyújtott szép kulisszát. 
Köszönet valamennyi szervezőnek és támogatónak és résztvevő-
nek! (Babos Nóra) 

PROGRAMTERV 

A jó idő közeledtével ismét a gyerekprogramoké a fősze-

rep, emellett persze a közművelődési programokról sem 

feledkezem meg. Néhány, a következő hetekre tervezett 

szabadidős lehetőség: 
április 2. (szerda): Reisinger János előadása (a pontos 

téma egyeztetés alatt) 

április 12. (szombat): Húsvétváró délután (kézműves fog-

lalkozás) 

április 15. (kedd): Pék Tibor: A /mitől vagy kitől/ változó 

klíma 

április 17. (csütörtök): Sárkányok Napja (papírsárkány rep-

tetés) 

április 26. (szombat): Biciklitúra (előre megbeszélt cél-

irányba) 

Májusban a következő programokra lehet számítani: Tár-

sasjáték/Vetélkedő est, Mozilátogatás (közösen kiválasztott 

film), Csokoládékészítés előadás és kóstoló, Egészség-nap. 

Az részletekről személyesen a kultúrház épületében, illet-

ve későbbiekben az adott programokhoz tartozó plaká-

tokról, az IKSZT Facebook-profiljáról lehet tájékozódni. 

(Babos Orsolya) 
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Nagyböjti gondolatok 
Hamvazószerdával az egyház életében új időszak kezdődik: A nagyböjt. Bár 
a böjti fegyelem külső formájában megváltozott, de lelki tartalmában megkí-
vánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést, és a kiengesztelődést. Magunkra 
vesszük a múlandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben tel-
jesen megújuljunk.  
A nagyböjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a 
könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanú-

sított szeretetét, és az érte való áldozatvállalását. A nagyböjti időben negyven napon át készü-
lünk a Húsvétra.  
Az Egyház három dolgot ajánl a nagyböjtre: az imádságot, a böjtölést, és az adakozást, amit 
alamizsnálkodásnak is nevezünk. A közös vonás ezekben a tettekben, hogy nem az emberek 
szemében szeretnénk jónak látszani, hanem egyedül Isten kedvében szeretnénk járni. E gon-
dolat legyen nagyböjti első útravalónk. Emellett fontos azt is látnunk, hogy mindhárom ajánlott 
cselekedet vallásos cselekedet, s ezt a böjtöléssel, és az adakozással kapcsolatban külön is 
hangsúlyoznunk kell.  
A második intelem a nagyböjtre: sokan fogyókúráznak, koplalnak vagy diétáznak, de ez még 
nem böjtölés. A böjt esetében Isten kedvéért mondok le valamiről, hogy fegyelmezzem önma-
gam. Sokan vannak, akik szeretnek adakozni, de ezt csupán azért teszik, hogy leírhassák az 
adóból, igénybe vehessenek valamilyen kedvezményt, vagy szerepeljenek a tv valamilyen ada-
kozó műsorában. Ez a fajta adakozás nem kifejezetten vallásos cselekedet, még akkor sem, 
ha valóban segít a rászorulókon. Az alamizsnálkodás esetében Jézust látom a szegény és rá-
szoruló ember személyében, és őneki nyújtok segítséget, tehát itt is a vallási szempont érvé-
nyesül.  
Harmadik útravalónk pedig az legyen a nagyböjt idejére, hogy vallásos gyakorlatainkkal sose 
hivalkodjunk. A jócselekedeteket, az adakozást, az imádságot ne az emberek szeme láttára 
tegyük, hanem próbáljuk meg titokban, hogy egyedül Isten lásson minket! 
A böjt: nem öncélú valami. Aranyszájú Szent János szerint, azért van szükségünk önmegtaga-
dásra, mert hibázunk a mértékletesség erényében.  
Az igazi böjt célja, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem megnyissuk szívünket Istennek! 
Akik ezeket a gondolatokat átélik, és meg is tartják, lassan, de biztosan, a dicsőséges húsvét 
hajnala felé haladnak.  
Kívánok minden bői honfitársamnak, egy csendes, elmélyült nagyhetet, hogy legyen erőnk fel-
támadni Jézussal, és továbbmenni a szeretet útján.  

Tisztelettel: 
Németh Antal, a bői Egyházközség Világi Elnöke 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

HITTANTÁBOROK 
����BALATONAKALI: 2014. június 30-tól július 04-ig. Főszervező: Balogh Tibor atya, ár: 
12500Ft/fő. Jelentkezés az iskolában kitett jelentkezési lapon! Részletek az iskola honlapján! 
����SOPRONKÖVESD: 2014. július 6-tól 12-ig. Főszervező: Kovács Csaba Albert plébános, ár: 
8000Ft/fő. Jelentkezés az iskolában kitett jelentkezési lapon! Részletek az iskola honlapján 
vagy a 30/9229741 telefonszámon érhetők el! 

www.boiskola.hu 

Húsvéti miserend: 
 
Nagyhétfőn és Nagyszerdán: 17.00 órakor, 
Nagycsütörtökön: 17.00 órakor, utána virrasztás, 
Nagypénteken: 16.30 órakor Keresztút; 17.00 órakor nagypénteki szertartások, 
Szombaton Húsvét Vigíliája: 17.00 órakor, 
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn: 08.30 órakor. 
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ÓVODAI FARSANGI MULATSÁG Az iskola és óvoda hírei 

Az Óvoda Szülői Munkaközössége ebben az évben is 
megrendezte hagyományos Farsangi Jótékonysági Bál-
ját. A rendezvényre 2014. február 8-án került sor. A bál fő 
profilját a magyar népszokások, hagyományok, népies 
öltözetek határozták meg. A műsort az óvoda lelkes dol-
gozói „Üveges tánccal” nyitották meg. Az est folyamán a 
jó hangulatot fokozta a tompaládonyiak előadásában be-
mutatott vígjáték, majd pedig egy fergeteges táncos be-
mutató. A tombolasorsolás előtt az óvoda dolgozói felele-
venítették a „Zölderdő” táncot. A sok felajánlott tombola-
tárgy kisorsolása után hajnalig ropták a vendégek a tán-
cot.  Köszönet mindenkinek, aki bármi módon támogatta 
a rendezvény létrejöttét. (Babos Lászlóné) 

ORSZÁGOS ELISMERÉS AZ ISKOLÁNAK 

SÍTÁBOR: KALWANG/PRÄBICHL 

18 felső tagozatos diákunk 
vett részt 2013.  március 07. 
és 09. között  az iskola által 
szervezett ausztriai sí-
hétvégén.  Tavalyihoz hason-
lóan, egy  nagylelkű támoga-
tásnak köszönhetően, a rész-
vétel anyagi feltételei a 2013-
as évhez képest nem változ-
tak. Mivel a diákok előzőleg 
elsajátították a síelés alapjait, 
így ott már csak tökéletesíteni 
kellett a tudást. A gyerekek Bő 
stájerországi testvérfalujának 
a tornatermében aludtak, ellá-
tásukról maguk gondoskodtak 
és naponta busszal mentek át 

Kalwangból a közeli Präbichl-síközpontba. Az időjárás végig napos és kissé szeles volt. A 
plusz fokok miatt a pályák alsó szakaszain a délután már olvadó, mély, kásás hó sokszor még 
a legjobbakat is próbára tette.  (Babos Nóra) 

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) díjátadó ün-
nepségen jutalmazta a diáksportban legeredménye-
sebb iskolák teljesítményét, és köszönte meg a felké-
szítő testnevelők áldozatkész munkáját. Az előző tanév 
során a Diákolimpián az eredményességi pontverseny-
ben az MDSZ a legsikeresebb iskolákat részesítette 
kitüntetésben, amelyek a legtöbb sportágban indítottak 
versenyzőt, és a legtöbb helyezést érték el – derül ki a 
szövetség közleményéből.  
Országos elismerésben részesült a 200 tanulónál ki-
sebb iskolák kategóriájában a Bői Általános Iskola is, a 
Diákolimpián való eredményes szerepléséért.   

(Babos Nóra) 
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Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, célunk, hogy két-
három éven belül jussunk vissza a magasabb osztályba. 
A 2013 -2014 bajnoki év tavaszi fordulói elkezdődtek. A csapatban nem 
sok változás történt az őszihez képest, ketten (Molnár Tamás és Filep Ti-
bor Csepregbe igazolt, Horváth Patrik a Lövő SE-ben folytatja, Horváth 
Marcell Ausztriából tér vissza hozzánk. 
Három edzőmérkőzést játszottunk: Szeleste és Vát ellen veszítettünk, 

Zsirát 4 gólos különbséggel legyőztük, a Farsangi Mini Kupán két csapattal vettünk részt, ahol 
egyik csapatunk szoros versenyben végzett az első helyen.  
A két első bajnoki mérkőzésünket sajnos elveszítettük, de ennél is fájdalmasabb, hogy 
Sótonyban két játékosunk (Barcza Dávid és Horváth Márton) súlyos sérülést szenvedett.  
Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, ezért bízunk a jobb, sikeresebb folytatás-
ban. 
A 2013-14 évi TAO pályázatunk eredményeként 2,5 millió forintot fordíthatunk a pálya komfor-
tosabbá tételére és  a csapat felszerelésének bővítésére. 
Köszönjük szurkolóink segítő bíztatását. (Horváth Jenő) 

LABDARÚGÁS: Célunk a megerősödés! Sport 

BŐ KÖZSÉG 4. SÍNAPJA 
Az idei hószegény időjárás miatt többszöri halasztás 
után 2014. 02. 01-én rendezték meg immár negye-
dik alkalommal Bő község (és környéke) sínapját az 
ausztriai Sankt Jakob im Walde sípályáján. Reggel 
fél nyolckor, erősen csúszós úton indult a síbuszból 
és több autóból álló konvoj a bői iskola elől Ausztria 
irányába. Az időjárás ezúttal nem volt kegyes a csa-
pathoz: szinte egész nap szürke, ködös, felhős ónos 
esős időben síelhetett, sétálgathatott a 43 résztvevő 
egészen délután 4 óráig. Ennek ellenére szép nap 
volt! Jövőre is!!! (Babos Nóra) 

GÖRKORIVERSENY 

Március 22-én görkoriverseny volt a bői Főté-
ren. A résztvevők 5 kategóriában állhattak rajt-
hoz. Volt egy ügyességi pálya (az építésében 
segített a három profi kategóriás lány, köszönet 
érte!), amit mindenki jól teljesített, végül a gyor-
sasági verseny alapján született meg a vég-
eredmény: Kezdő kicsik: 1. Varga Zsófi, 2. 
Kiss Dorottya, 3. Simon Anett, 4. Takács Evelin 
Haladó kicsik: 1. Hajas Martina, 2. Hajas Eve-
lin, 3. Pikács Antónia, Kezdő nagyok: 1. Ko-
csis Dorina, 2. Haller Iza, 3. Németh Iza, Hala-
dó nagyok: 1. Nagy Gergő, 2. Rozmán Dániel, 
3. Vincze Simon, 4. Németh Lajos, Profik: 1. 
Hajas Vivien, 2. Pesti Fanni, 3. Németh Lara. A 
díjazás a verseny után elfogyasztott két finom 
torta volt, melyet támogatók ajánlottak fel, kö-
szönet értük! (Babos Nóra) 

Gönczöl Mátyás, a bői iskola 5. osztályos tanulója, a szombat-
helyi Vízmű SC úszója, a 2014. 03. 15-én az ausztriai Spittal an 
der Drau-ban megrendezett nemzetközi (10 ország, 40 csapat) 
úszóversenyen kiválóan szerepelt. Kilenc számban állt rajtkőre 
és kilenc aranyérmet szerzett. Így a korosztálya legeredménye-
sebbjének járó kupát is ő kapta. (Babos Nóra) 

ÚSZÁS 



8 

Impresszum: 
HírBŐség, megjelenik negyedévente 300 példányban, Felelős kiadó: Bő Község 
Önkormányzata, 9625 Bő, Széchenyi u. 70 Tel.: (94) 586015 Honlap: www.bo.hu, email: 
onkormanyzatbo@level.datanet.hu, Felelős szerkesztő: Horváth Tibor alpolgármester, A lap-
szám szerkesztésében rész vettek: Babos Nóra, Babos Orsolya. 

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 

Kacsamájjal töltött hústekercsek pirított burgonyával—A falusi vendégasztal ajánlásával 

Hozzávalók  
(4 személyre): 
 
-8 szelet vastagra 
szelt sertéscomb, 
-8 szelet füstölt  
császárszalonna 
 
 A töltelékhez: 
-4 kis fej gomba, 
-1 kis konzerv kukori-
ca (170 gr), 
-25 dkg kacsamáj, 
-2 gerezd fokhagy-
ma, 1 kis fej vörös-
hagyma 
-só, bors 

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 ! 

A hússzeleteket vékonyra kiklopfoljuk, ízlés szerint sóz-
zuk,borsozzuk. A fok-hagymát, vöröshagymát apróra 
vágjuk, vagy turmixoljuk, a gombát vékony szeletekre 
szeljük,a májat nagyobb darabokra vágjuk. 
Az előkészített hozzávalókat a kukoricával együtt egy tál-
ban összekeverjük . 
A tölteléket a kiterített hússzeletek közepére halmozzuk, 
feltekerjük, a vékonyra szelt szalonnaszeletekbe tekerjük, hústűvel 
megtűzzük. 
A hústekercseket tepsibe helyezzük kevés vízzel és olajjal felöntjük. 
Hagyma és fokhagymakockákkal megszórjuk 180 C0-on készre sütjük. 
Pirított burgonyával, savanyúsággal tálaljuk! Jó étvágyat kívánunk! 


