
1 

"Miközben megpróbálunk mindent megtaní-
tani a gyermekeinknek az életről, gyermeke-
ink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az 

élet." (Angela Schwindt) 
 

Május utolsó vasárnapja Nemzetközi Gyermek-
nap. A gyermeknap a világ sok országában ün-
nepnap, megünneplése Törökországból ered. 
Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még 
gyermekhétnek hívták), 
1950 óta már csak egy na-
pig tart és május utolsó va-
sárnapján tartják. 
A Bői Kulturális és Ifjúsági 
Egyesület (BÖKI) kezdemé-
nyezésére és koordinálásá-
val, a településen működő 
gyermekintézmények aktív 
közreműködésével jó han-
gulatú, élvezetes délutánt 
biztosított a körzet gyerme-
kei, fiataljai és a kísérő szü-
lők részére. Az egyszerű 
„ZSETONSZERZŐ” játékok (hullahopp kariká-
zás, ugrókötelezés, célbadobás, 7-es rúgás 
stb.), a valamivel bonyolultabb Hét Próba 
(Hamupipőke, vizes váltó, kvíz kérdések, sörívó 
verseny stb.), a légvár, a foci mind - mind olyan 
időtöltés volt, ahol mindenki kipróbálhatta, mire 
képes az egyes feladatok teljesítése során. Iga-
zán jó versenyeket izgultunk végig, szervezők és 
résztvevők egyaránt. A Gyermeknapi Hét Próba 
vetélkedőben, négy csapatban, közel ötvenen 
vettek részt, kicsik nagyobbak és felnőttek egy-
aránt. 
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Tartalom:  

 A bői önkormányzat lapja,  
megjelenik negyedévente 

 A kínálatot színesítette a Csepregi Önkéntes 
Tűzoltók egyik „vonuló” gépkocsija. A kíváncsiak 
megnézhették kívül – belül az autót, felpróbálhat-
ták a ruhákat, ismerkedhettek a tűzoltó élet min-
dennapjaival. Nem kevésbé volt népszerű a 
RITMO Kft. „ajándéka” a kamion szimulátor. Há-
rom nagyméretű monitoron, szinte a valósághoz 
hasonló környezetben próbálhatták ki az érdeklő-
dők, milyen is nagy autót vezetni. Állandóan telt 
ház volt a kocsiban, mindenki vezetni akart, szinte 
észre sem vették, hogy a programok a végéhez 
közelednek.  
Találkoztunk olyan gyerekkel aki cica képpel, ku-

tya lufival a kezében, ezüst 
angyalkával a karján jött 
szembe. Ez úgy volt lehet-
séges, hogy a kínálatban 
s z e r e p e l t  a r c f e s t é s , 
csillámtetkó és lufi formázás 
is. Mindhárom helyszínen 
hosszú sorok álltak, hogy 
végre sorra kerüljenek, kö-
szönet Jankovics Beának, 
Dan Virágnak és Babos 
Orsinak akik nagy lelkesen, 
nem fáradva mindezt aján-
dékul adták a kicsiknek. Az 

SZM ízletes étellel (HOTDOG), a Dan Borozó 
sokféle hűtött itallal állt az éhezők és szomjazók 
rendelkezésére. A nap végére elfogyott a sok 
csoki, cukor, ropi és más édességek és már csak 
az egyes versenyszámok értékelése volt hátra. 
Horváth Jenő, a BÖKI elnöke ismertette az egyes 
versenyszámok eredményét és adta át a csapa-
toknak a díjakat.  
A résztvevők élményekkel gazdagodva, egy tar-
talmas délutánt átélve búcsúztak azzal, hogy 
„jövőre ugyanekkor, ugyanitt”. 

 H.J.T. 

Gyermeknap 
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A képviselőtestület örömmel állapította meg, 
hogy az új autóbuszvárók elhelyezésének 
munkálatai befejezéshez közelednek. A mun-
ka során a korábbi fellépőt át kell alakítani, a 
munka 263.506.- forintos költségét a képvise-
lőtestület felvállalta. 
A képviselőtestület engedélyezte a Tűzoltó-
szertár elé használtruha gyűjtő konténer elhe-
lyezését. Kérjük a lakosságot, vegye igénybe 
az új lehetőséget. 
A képviselőtestület változatlan feltételekkel 
bérbe adta a Széchenyi utcában lévő koráb-
ban kozmetikai üzletként használt helyiséget. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő GAZEL-
LA gépjármű elöregedett, felújítása már nem 
gazdaságos. A képviselőtestület megvizsgálta 
új eszköz, többfunkciós traktor beszerzésének 
lehetőségét. Az ügyben döntés nem született. 
A képviselőtestület úgy határozott, hogy élve 
az új önkormányzati törvény adta felhatalma-

zással rendeletet alkot a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól. Az 
ingatlanok előtti járda tisztántartása, 
a hó eltakarítás és a síkosság elleni 
védekezés, valamint az ingatlanok 
előtti közterület, árok kaszálása, kar-
bantartása az ingatlan tulajdonosá-
nak a kötelessége. E kötelezettség 
elmulasztása 2014. július 1. napjától 
bírságolható. 
A képviselőtestület 2014. június 3-i 
ülésén pályázatfigyelésre és pályá-
zatírásra szerződést kötött a Good-

will Conzulting Kft-vel. A szerződéstől a képvi-
selőtestület újabb sikeres pályázatok előkészí-
tését várja. 
A képviselőtestület 2014. június 23-i ülésén 
sajnálattal vette tudomásul, hogy Babos Orso-
lya IKSZT munkatárs közalkalmazotti jogvi-
szonyának 2014. július 31. napjával történő 
megszüntetést kérte. A képviselőtestület az 
álláshelyet a korábbi feltételekkel ismételten 
meghirdette. 
A képviselőtestület döntött arról, hogy szú-
nyogirtást végeztet. 
A képviselőtestület a házi segítségnyújtást 
igénybe vevők számának növekedésére tekin-
tettel kérelmezte működési engedélyének mó-
dosítását.  
 

Dr. Vincze György, jegyző 
 

 A Képviselőtestület 2014. április 29-én 
megtartott ülésén az elmúlt év végén érke-
zett pótlólagos állami támogatásokkal módo-
sította 2013. évi költségvetési rendeletét. 
A Képviselőtestület az ülésen elfogadta a 
2013. évi költségvetés zárszámadását. 
Örömmel állapította meg, hogy az éves gaz-
dálkodás során fizetési nehézség nem adó-
dott, az önkormányzat a jogszabályokban 
előírt kötelező feladatait teljesíteni tudta. 
A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta 
a 2013. évi belső ellenőri jelentést. Az ellen-
őrzés súlyos hiányosságokat nem állapított 
meg, a szabályozási környezet javítására 
hívta fel a figyelmet. 
A képviselőtestület a tervezett útfelújításokra 
beérkezett árajánlatok közül a Varga és Var-
ga Kft. bruttó 4.756.760.- forint összegű aján-
latát fogadta el. A fenti összegből a Dózsa 
György utca, a Deák utca és a 
Kossuth u. felső része újul meg. 
A képviselőtestület az útfelújítás 
műszaki ellenőrzésére Zsombori 
Pált kérte fel. 
Az ülésen a képviselőtestület tár-
gyalt a játszótéri eszközök bővíté-
séről, a polgármestert új ajánlatok 
beszerzésére kérte fel. A képvise-
lőtestület megerősítette az önkor-
mányzat igényét a hálózat kiépíté-
sekor meg nem fizetett gáz közmű 
hozzájárulások ügyében, a hozzájárulás ösz-
szegét 80.000.- forint összegben tartotta 
fenn. 
A képviselőtestület foglalkozott a Bőség Nap-
ja rendezvénnyel, a programot legfeljebb 
250.000.- forint összeghatárig támogatja. 
A Képviselőtestület határozott arról is, hogy 
táborozásra fogadja a partnerközség 
Kalwang gyermekeit, a táborozás költségei-
hez 300.000.- forint összeg erejéig hozzájá-
rul. 
A Képviselőtestület 2014. május 27-én meg-
tartott ülésén foglalkozott a községben lévő 
méretlen közkifolyók átalakításával. A törvé-
nyi változás alapján a jövőben méretlen köz-
kút nem üzemelhet, a szolgáltató ajánlatot 
tett az átalakításra, melynek költsége rendkí-
vül magas lenne ( 250.000 ft/közkifolyó). A 
képviselőtestület a szolgáltatóval folytatja a 
tárgyalásokat, várhatóan a közkutak egy ré-
sze lezárásra kerül. 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások BŐség NAPJA 
"Szűkebb pátriánk, Bő község valamint a környező te-
lepülések vidám, vetélkedős napja, amikor mindenki 
együtt örül az életnek, és otthon hagyja a szürke hét-
köznapokat!” – ezekkel a gondolatokkal jellemezték a 
legutóbbi alkalommal, azaz 2010-ben az idén már jubi-
leumi 5. alkalommal megrendezésre kerülő BŐség 
Napját.  
 Természetesen a folyamatban lévő szervezési 
munkáknak sincs más célja, mint egy kis színt vinni 
községünk lakóinak szürke, gondokkal és elfoglaltság-
gal teli mindennapjaiba. A március óta folyó munkála-
tokból néhány konkrétumot is megosztottunk az idő-
közben csapatokká, közösséggé formálódott lakókkal. 

Az úgynevezett „házi feladatok” célja a csapatépítés, apró lépésekkel való hangolódás a nagy napra. 
Szervezőként sajnos ennek csak a végeredményét láthatjuk, de néhány elejtett mondatból azért érez-
hető a csapatok lelkes készülődése, a feladatokon való komoly munka. Az idei csapatfelállás a követke-
ző. Főzőverseny csapatai: Hunyadi utca, Kossuth+Deák utca, Lócs2 (Béke köz, Árpád, Dózsa, Mező 
utca), Petőfi utca, Széchenyi utca, Táncsics utca. Az akadályverseny csapatai: Hunyadi utca, Kos-
suth+Deák utca, Lócs2 (Béke köz, Árpád, Dózsa, Mező utca), Petőfi utca, Széchenyi utca. 
A menetrend hasonlóan alakul az előző évekhez, helyszín a focipálya, majd az akadályverseny a falu 
egyes pontjain (az előzetesen kiadott térképen megjelölt állomásokon) zajlik. 7.00 óra:  Gyülekező a 
focipályán, 8.00 óra: Tábori mise, 8.40 óra: Reggeli torna, 9.00 óra: Akadályverseny Közben a focipá-
lyán: sorverseny a kicsiknek; főzés (gulyásleves és a versenyétel), 12.00 óra: Ebéd A délután folyamán 
a gyerekeknek mindvégig lehetősége nyílik agyagozásra, bőrből készült tárgyak, ékszerek készítésére, 
ugrálóvár használatára és lovaglásra. 13.30 óra: Főzőverseny zsűrizése, 14.00 óra: Rendőrségi kutya-
bemutató, 15.00 óra: Sorversenyek, 17.00 óra: Pálinka-, és Bajuszverseny 18.00 óra: Népi mestersé-
gek bemutatása, 19.00 óra: Eredményhirdetés 20.00 óra: Tábortűz, Táncház, Zene. 
 Mindenkit szeretettel várunk az egész napos programon, igyekeztünk valamennyi érdeklődési kör-
höz, és korosztályhoz igazodni. A csapatok és a szervezők oldaláról ugyanúgy nincs más hátra, mint 
hogy hagyjuk magunkat átszellemülni a BŐség Napja érzéssel és mindenféle problémát félretéve érez-
zük jól magunkat közösen! Senki se feledje: Anya, apa, gyerek, idős, Bőség Napján MINDENKI 
HŐS! (A szervezők) 

ELKÉSZÜLTEK A BUSZVÁRÓK ÉS 
A KERÉKPÁRTÁROLÓ 

RUHA– ÉS CIPŐGYŰJTŐ  
A TŰZOLTÓSZERTÁRNÁL 

ECO Textil Fogyatékos Gyere-
keknek Tőlünk Nektek Alapít-
vány konténert helyezett el a 
bői tűzoltószertár elé, melybe 
mindenki elhelyezheti tiszta és 
becsomagolt állapotban a még 
használható  
-textíliát 
-ruhaneműt,  
-lábbelit és   
-játékokat. Ezzel nemcsak a ter-
mészetet védi, hanem segíthet a 
rászorulóknak is.  

(Babos Nóra) 

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS 

Ahogy a Vas Népében is olvasható volt, a megyében a kormány 40 településen, 
6870 hektárnyi területen vállalta át a szúnyoggyérítési feladatokat. Bő község nem 
volt felsorolva a katasztrófavédelem honlapján listázott 40 település között.  A kép-

viselőtestület június 23-án döntött arról, hogy szúnyogirtást végeztet. Addig is a lakosság türel-
mét és megértését kérjük!   
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

Május hónap a Szűzanya hava, idén is minden 
vasárnap délután és hét közben a szentmisék 
előtt májusi litániát imádkoztunk. 
Május 18-án volt templomunkban az első áldo-
zás, 6 kisgyermek járult először a szentáldozás-
hoz.  

 
Május 25-én  Hősök vasárnapján, a szentmise 
után, a templomkertben lévő emlékműnél, Hajós 
Attila polgármester úr beszéde után, Jász László 
plébános úrral közösen imádkoztunk azokért, 
akik egykor életüket áldozták hazánkért.  
Május 25-én délután jeles ünnep volt templo-
munkban. Dr. Simon József címzetes apátkano-
nok úr ünnepelte papi szolgálatának 65 éves ju-
bileumát. Hajós Attila polgármester úr és Német 
Antal az egyházközség világi elnöke köszöntöt-
ték. A családtagok köszöntését Németh Csilla 
tolmácsolta Sík Sándor Ketten a Mesterrel című 
versével.  
A 90. évében járó atya fizikailag is és mentálisan 
is meghazudtolja korát.  A családtagok elmondá-
sa szerint számítógépen dolgozik és kiskertet 
művel.  
 Jó volt hallgatni, ahogy ragyogó arccal mesélt 
gyermekkori élményeiről.  
Kívánunk neki ezúton is további jó egészséget 
és a Jó Isten áldását életére.  
 
Június 1-én  délután a chernelházadamonyai 
hívekkel közös imádsággal  köszöntöttük a 
Szűzanyát a „lourdesi” barlangnál.  
Június 8-9-én pünkösdkor ünnepeltük a Szent-
lélek eljövetelét. 
Június 13-án délelőtt volt a gyermekek évzáró, 
hálaadó szentmiséje, ahol szinte teljes létszám-
ban részt vettek az iskola tanulói, szüleik és ta-
náraik. 
Június 15-én a szentmise után kezdődött a bői 
templom szentségimádási napja. A közelmúltban 

nagyon leredukálódott a résztvevők száma, ezért 
több utcát össze kellett vonni. Idén azonban saj-
nos tovább „fogytunk”, a szentségimádási rend 
további átrendezésre szorul. 
Június 15-én délután 3 órakor volt a bérmálás. 8 
fiatal, 6 bői, 1 góri, 1 chernelházadamonyai fiatal 
vált az egyházközség felnőtt tagjává. Számukra 
Németh József Győr-Révfalu plébánosa és a 
Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Óvoda igazgatója, falunk szülötte 
szolgáltatta ki a bérmálkozás szentségét. 
A megbérmáltakat szeretettel várjuk és számí-
tunk a segítségükre az egyházi életben. 
Június 20-án volt a Győri Nagyboldogasszony 
Székesegyházban a papszentelés, 3 diakónus 
öltötte fel a papi ruhát (Benkó Attila, Brezina Ba-
lázs, Kovács Gergő Vilmos). Sajnálatos módon 
diakónusszentelés nem volt (jövőre papszentelés 
sem lesz).  
Június 22-én volt Úrnapja templomunkban, kö-
szönet mindenkinek, aki az ünnep széppé tételén 
fáradozott. 

 
Június 29-én ismét nagy ünnep volt templo-
munkban. Pados József Apátkanonok Úr, komá-
romi plébános, falunk szülötte ünnepelte 60 éves 
papi szolgálatát. Nagy örömünkre Ő is nagyon jó 
egészségnek örvend, kérjük a Jó Istent még so-
káig tartsa meg Őt a hívek és az Ő szolgálatára. 
 
Július 6-12-ig közel 20 bői iskolás 
Sopronkövesden hittantáborozáson vesz részt. 
 
Előzetesen tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy 2014.07.09-én 9 órától ifjúsági találkozót 
szerveznek Nagycenken melyre mindenkit 
szeretettel várnak. Programokról részletesen 
érdeklődni Vincze Erzsébet hitoktatónál lehet. 
 

Szabóné Bognár Matild 
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Az iskola és óvoda hírei A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY 

ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS   

 Az óvodai nevelési évet egy összefoglaló mű-
sorral zárjuk le minden évben. Így történt ez ebben az 
évben is. Május  29-én került sor az ünnepélyre. He-
tekkel előtte megkezdtük a készülődést. Összeállítot-
tuk a műsort, figyelembe véve a gyerekek kedvenc 
meséit, énekes játékait, mondókáit. A süni csoportosok 
egy vidám játékos, énekes, táncos műsort mutattak be, 
a Három pillangó mesét eleve-
nítettük meg. A Csőrike cso-
portosok a Pünkösd ünnepét, 
népszokását játszották el 
verssel, énekkel, mondókákkal 
színesítve.  Nagy izgalommal 
vártuk a napot. Azon a napon 
még egy főpróbát csináltunk 
az udvaron, alvás alatt az óvó 
nénik, dajka nénik feldíszítet-
ték az óvoda előterét, a bejá-
ratot, az udvarra vezető utat 
rózsával szórtuk be. Délután 
megérkeztek a szülők, testvé-
rek, nagyszülők, barátok, ismerősök. Ünnepi ruhába 
öltözve, énekelve kivonultunk az udvarra és bemutat-
tuk a hetek óta gyakorolt műsorunkat. Mindenki ügye-
sen, bátran vett részt a szereplésben.  
 Az évzáró műsor után a már tradíciónak számító 
menetrendben a nagycsoportosok ballagó énekkel fel-
vonultak, a középsősöktől tarisznyát, virágot kaptak, 
verssel búcsúztak iskolába induló társaiktól. A nagy-
csoportos gyerekek, 15-en szintén verssel, énekekkel 
búcsúztak el az óvodától, ahol gondtalan, játékos évei-

ket töltötték. Az első elválás szüleiktől, az önállóso-
dás felé vezető út innen indul. Kilépnek egy 
„nagyobb” világba, ahol több és másfajta ismeretek-
hez jutnak. 
 Az évzáró utáni nap kirándulni indultunk a na-
gyokkal, utolsó együtt töltött idő az óvó nénikkel, daj-
ka nénikkel. Szombathelyre mentünk vonattal, ahol 

az AGORA Gyerekekháza 
szervezésében vettünk részt 
egy mozgásos és kreatív 
foglalkozáson. Délután pedig 
a HOMA Centrumban kialakí-
tott játszóházat látogattuk 
meg, ahol rengeteg mozgás-
lehetőség áll rendelkezésre. 
Öt órára értünk vissza Bükre 
vonattal, ahol a szülők már 
vártak minket. Kellemesen 
elfáradva, élményekkel gaz-
dagon értünk haza. 
 Szeretném megkö-

szönni mindenki segítségét az év folyamán, amivel 
támogatták az óvodát. 
 Kollégáimnak, munkatársaimnak köszönet az 
egész évi kitartó munkáért, a nyár folyamán jó pihe-
nést, feltöltődést kívánok. 
 Köszönet a Fenntartóknak, hogy nehéz anyagi 
helyzetükben is minden Tőlük telhetőt megtesznek az 
intézmény fennmaradásáért. 

(Babos Lászlóné) 

Ülnek (balról jobbra): Horváth Krisztofer, 
Némethné Rupert Rafaella (osztályfőnök), Tamás 
Mária. 
Állnak (balról jobbra): Varga Kíra, Csörögi Tibor, 
Németh Gergő, Hajtó Erzsébet, Vass Péter, Hor-
váth Dániel, Salamon Zoltán, Kajtár Eszter, Nagy 
Ivó, Bujtás Roland, Karvalits Péter, Lengyel Réka. 

Fotó: Lágler Mária Katalin  

„Let’s clean up Europe!” - Önkéntes falutisztítási mozgalom 
A bői iskola - ahogy már évek óta - idén 2014. 05. 02-
án ismételten csatlakozott a falutakarítási akcióhoz. Ezúttal a bői 
Művelődési Házzal (IKSZT) karöltve a „Let’s clean up 
Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) elnevezésű, európai akció 
keretében húztak a diákok és kísérőik kesztyűt és a faluban, a 
focipályán próbálták  megtisztítani a községet. Cigarettacsikkből 
és eldobott sörös és üdítős dobozokból találtak a legtöbbet! Óvjuk 
jobban környezetünk! 

(Babos Nóra) 

Az iskola további híreit a www.boiskola.hu weboldalon 
vagy az intézmény Facebook-oldalán találják. 
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Kulturális hírek 

7. BÜKI FUTÓNAP 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI 
Az elmúlt időszakhoz hasonlóan, a tavaszi hónapokban is igye-
keztem az adott évszaknak megfelelően tematikus gyermek-
programokat szervezni a legfiatalabb könyvtár- és kultúrház 
látogatóknak. A Húsvéti ünnepeket megelőző hétvégén a sár-
vári könyvtár támogatásában „Húsvétváró foglalkozást” szer-
veztünk. Elsősorban óvodás és általános iskolás gyermekek 
számára. Többféle kézműves feladattal készültünk, melyek kö-
zül az üvegfestés és a tojásfestés váltotta ki a legnagyobb ér-
deklődést, kicsik és nagyok számára egyaránt. A délután végé-

re szebbnél szebb produkciók készültek. Nem félek kijelenteni, aznap a kreativitás határa a csillagos ég 
környékén járhatott, ezt az élményt köszönöm a programon résztvevő gyermekeknek! A tavaszi szü-
netben Sárkányok napja néven megrendezett papírsárkány eregetéskor mosolygós és veszélyes arcú 
sárkányok repkedtek a bői fő téren. Bár az időjárás nem kedvezett a papírsárkányok táncának, az elő-
készületek, a kézműves része mindenképp kellemes perceket, órákat okozott a résztvevőknek. A 
Meseláda foglalkozás a szombathelyi könyvtár segítségével valósulhatott meg. A délután során első-
ként a Békakirályfi egy különleges változatát hallgathatták meg a gyerekek, amelynek a végén Vasszívű 
Henrik is megjelent. Ezt követően az interakítv foglalkozás során mindenki maga készíthette el a fősze-
replőt, Békakirályfit. Minden gyermeknél más stílust kapott a fakanál bábú, fiú-lány-foltos, többféle ered-
mény született. Közben a gyermekek további meseélményeiket oszthatták meg egymással."  A nemrég 
lezárult Lego kiállításban a helyi óvoda valamennyi gyermeke részt vett, illetve az iskolások közül Pup 
Csongor és Vincze Simon műveit állítottuk ki. Szebbnél szebb munkák születtek, melyre heteken ke-
resztül lehetőség volt szavazni. A szoros eredmény miatt valamennyi gyermek jutalomban részesül. A 
részletekről személyesen a könyvtárban lehet érdeklődni. Volt két előadás is: „Miért kiváltságos boly-
gó a Föld?”  illetve „A csokoládékészítés rejtelmei” címmel. (Babos Orsolya) 

Sport 

2014. május 1-én rendezték meg 7. alkalommal a már 
hagyományos Büki Futónapot. Több helyi és környék-
beli diák és felnőtt állt rajthoz a különböző hosszúságú 
távokon és kategóriákban. Bői részről a már rutinos in-
dulónak számító  Vargáné Czingráber Bea idén is  a 
dobogó tetejére állhatott.  
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk a teljesítmény-
hez!   (Babos Nóra) 

Idén június 12-én, 
a bői Kemencés 
Falusi Vendégasz-
talban került meg-
rendezésre a 
Nyugdíjas klub 
szokásos évadzáró 
vacsorája. A nagyszámú érdeklődésnek köszönhetően teltházas programnak lehettünk részesei. A helyben, kemen-
cében sütött finomságokból mindenki a maga kedvére válogathatott, mindenki számára lehetőség volt az étlap va-
lamennyi kínálatát végigkóstolni: csülök, tarja, oldalas, karaj és sült csirke, melyet helyben sütött házikenyérrel 
fogyaszthattunk. Az otthonról hozott pogácsákat pedig utólag is köszönjük azoknak, akik vették a fáradtságot és 
hozzájárultak az est sikeréhez. 
 Akármilyen íncsiklandozó ételek is sorakoztak az asztalon, az est fénypontja mégis ezután következett. A 
már jól összeszokott csapat saját és egymás szórakoztatására rögtönzött dalestet is tartottak (erről az IKSZT-Bő 
Facebook oldalán egy rövid video felvételt is megtekinthetnek az érdeklődők). Úgy gondolom, az egész éves 
programokat követően méltó lezárása volt a klub tevékenységének. A jövőre nézve hasonló örömöket és sikereket 
kívánok a régi és új tagoknak egyaránt. (Babos Orsolya) 

A NYUGDÍJAS KLUB ZÁRÓRENDEZVÉNYE 
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 Kicsit nehezebb, mint gondoltuk! 
Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, célunk, hogy két-három éven 
belül jussunk vissza a magasabb osztályba. 
 A 2014 -2015 bajnoki év befejeződött. 27 mérkőzést játszottunk 10 győzel-
met arattunk, 6 mérkőzés döntetlen lett, 11 vereséggel zárult. A megszerzett 36 
pontból 4 pontot elvettek, - szerintünk nem teljesen jogosan –, a maradék 32 

ponttal csapatunk a hetedik helyet szerezte meg. A tavasz nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, megha-
tározó játékosaink közül ketten sajnos az egész tavaszt kihagyták, olyan súlyos sérülést szenvedtek, 
néhányan pedig munkahelyi, családi és egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtak a csapat rendelkezésére 
állni. Akikre legjobban lehetett számítani, azok a fiatalok, közülük is elsősorban Nagy Róbert, Boros 
Tamás, Marton István, Rácsik János. Ők szinte valamennyi mérkőzésen szerepeltek. A fentiek adják 
a következő időszak, bajnokság feladatait: Stabilizálni kell a játékos állományt, ez a jelenleg a keretbe 
tartozó labdarúgók motiválásával, és új igazolásokkal lesz elérhető. Javítani kell az edzés látogatottsá-
got, de tudjuk ez a nyári időszakban nehezen teljesíthető. A következő bajnokságot is ebben az osztály-
ban kezdjük, jelenleg nem tudni hány csapat szerepel majd a sárvári csoportban, mert a megyei szövet-
ség az alsó szinten is három csoportot kíván működtetni. Ebben az esetben a szombathelyi csoportok-
ból csak egy marad, a többit elosztják a körmendi és a sárvári csoportba. Ezzel egyelőre nem foglalko-
zunk, jelenleg szünet van, a következő bajnokságra július közepén kezdjük meg a felkészülést. 
 A 2013-14 évi TAO pályázatunk eredményeként 2,5 millió forintot fordíthattunk a pálya kom-
fortosabbá tételére és a csapat felszerelésének bővítésére. Elkészült a sportlétesítményt körülvevő ke-
rítés első üteme, a műút felőli terület került lezárásra. A hosszabbik – rét felőli – oldalra is van már nyer-
tes pályázatunk, ezt a következő év tavaszán tudjuk megépíteni. 
 Végezetül köszönetet mondunk minden támogatónknak, elsősorban Bő község Önkor-
mányzatának, és az alábbi gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak:  Büki Gyógyfürdő Zrt.,  Tork 
Savária Kft., FABRIKA Kft., BAUWERK Kft., ÁB SPEED Kft., OPENHAUS  Sárvár, „Dan” Borozó, 
Simon András, Nagy András, Rácz Balázs. 

(Horváth Jenő) 

LABDARÚGÁS 

BŐ KÖZSÉG KERÉKPÁRTÚRA-NAPJA 
 Június 7-én ismét kétkerékre pattantunk, és átszeltük 
az osztrák-magyar határt. Ugyan a korábbiakhoz képest 
kisebb csapattal indultunk, a lelkesedés felért egy hadsere-
gével. Az időjárás szinte mindvégig mellettünk állt, a nap-
sütést egy kis szellő enyhítette. Néhány pihenő beékelésé-
vel rögtönzött pikniket csaptunk a hozott elemózsiából, gyü-
mölcsökből. 
 A csapathoz Micimackó és Tigris is csatlakozott hoz-
zánk, plüssállat formájában. Ők is kitartóak voltak, a biciklik 
kosarában és táskákban utaztak velünk. A biciklitúra lezá-
rásaként mindenki megjutalmazhatta magát egy-egy gom-
bóc fagylalttal, így kárpótlást kaptunk a csaknem 40 km-nyi út okozta energiaveszteségért. 
 Következő alkalommal előre láthatóan július 19-én, szombaton vágunk neki a bicikliútnak, amikor 
egy másik útvonalat tűzünk ki célul: Felvetődött egy hosszabb (75 km) a Fertő tó körüli túra is (Sopronig 
és vissza vonattal). Akit érdekelne kérem, hogy július 10-ig jelezze, mert ez nagyobb szervezőmunkát 
igényel a vasúton történő kerékpárszállítás miatt. (Babos Orsolya) 

ÚSZÁS 
Gönczöl Mátyás, a Szombathelyi Vízmű SC úszója (a fotón példaképével: 
Gyurta Dániellel) május 3-án Budapesten a Komjádi uszodában a "Jövő 
Bajnokai" korosztályos úszó válogatottak összrégiós versenyén 200 ve-
gyesen korosztálya 52 indulójából a VI. helyet szerezte meg, 2 mp-cel 
megjavítva korábbi legjobbját. 2014. május 10-én a Dunaújvárosban 
megrendezett Közép-Dunántúli Régiós Úszóversenyen 4 arany-és egy 
ezüstérmet szerzett.  Gratulálunk! (Babos Nóra) 



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 részt vettek: Babos Nóra, Babos Orsolya, Szabóné Bognár Matild. 

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 

MEGGYES-RIBIZLIS TURMIX 

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 

A nyári melegben nehezebben veszi rá magát, még a legszorgalmasabb 
háziasszony is, hogy erősítve a hőmérsékletet, beindítsa a sütőt egy kis 
édességért. A legjobb megoldás a turmixkészítés. Egyszerű, olcsó, lakta-
tó és majdnem olyan finom, mint egy gyümölcsös sütemény. 
 
Hozzávalók (2 adaghoz): 

30 dkg gyümölcs (fele-fele arányban ribizli és meggy) 
1 evőkanál méz 
3 dl tej 

Elkészítés: A mosott, magozott gyümölcsöket a hideg tejjel 
összeturmixoljuk, majd egy evőkanálnyi mézzel ízesítjük. Ezt követően 
boldogan fogyasztjuk J 
Egészségre gyakorolt hatása: 
meggy serkenti az emésztést, tisztítja a májat, gyulladás gátló, jó vérsze-
génység ellen. 
ribizli jelentős C-vitamin forrás. B1, B2, B6, E-vitamin, nátrium, kalcium, 
foszfor, magnézium és a vas található még benne. 
 
Forrás: internet 

Mindenkinek  
szép nyarat  
kívánunk! 


