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„Anya,  apa,  gyerek,  idős,  Bő-ség  Napján 
MINDENKI HŐS!”  –hangzott  el  hetekkel  az 
esemény előtt több fórumon is. Talán akkor még 
mi magunk sem hittük,  hogy a jelmondatnak 
ekkora  jelentősége  lesz  a  program 
megvalósulásakor. Talán csak a meteorológusok 
sejthették, eggyel több akadályt kell teljesítenie a 
Bő-ség Napja csapatainak. 
A hosszú hónapokat jelentő 
készülődés  után  végre 
elérkezett  a  nagy  nap.  Ki 
kevésbé, ki jobban várta, de 
egyfajta izgalom valamennyi 
résztvevő  arcán  megjelent. 
A legutóbbi alkalom óta 4 
év telt el, sem a szervezők, 
sem  a  csapatok  nem 
tudhatták  melyik  irányba 
billen a mérleg a kellemes és 
a  kevésbé  kellemes 
élmények szempontjából. A 
már  szokásos  reggeli  tornát  követően 
kezdődhetett  a  megmérettetés.  A  falu  több 
pontján különböző, logikát, memóriát, fizikumot 
és  csapatmunkát  tesztelő  feladatokon  kellett 
végigküzdenie  magát  annak  az  5  csapatnak, 
amely végül a falu aprajából-nagyjából összeállt. 
Az  utolsó  állomásokhoz  érve  valamennyi 
csapatot  utolérte  az  a  bizonyos  nyári  zápor, 
amely sem a B, sem a C tervben nem szerepelt a 
Bő-ség Napja forgatókönyvében. A bizakodás, az 
esőben  is  mosolygó  arcok  és  a  mozdulatlan, 
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kitartó csapatoknak köszönhetően azonban hamar, 
szinte minden visszaállt a régi kerékvágásba. A 
környék  legfinomabb  gulyásleveseinek 
elfogyasztását  követően,  a  rendőrségi 
kutyabemutató alatt mindenki elfelejtette a nem 
várt  időjárási  jelenséget.  Így  a  délután  során 
színpadra  kerültek  a  hetek  munkája  során 
összeállított népi mesterségek, illetve a helyben 
összeállt zenekarok produkciói egyaránt. 
A délután nagyobb megmérettetése egy kvízjáték 
volt,  amelyben  a  helyes  válaszok  jelzésére  a 
csapatok „élő nyomógombokat”, azaz folyamatos 

készenlétben  lévő  tojások 
alá  önkénteseket  ültettek. 
Így azok a csapatok is jól 
szórakozhattak,  akik  végül 
nem  szereztek  pontot  az 
egyes  kérdések 
megválaszolásakor,  hiszen 
nem  mindennap  törünk 
tojást  a  gyermekek, 
szomszédok,  rokonok, 
barátok fején… 
Az  idei  Bő-ség  Napja 
alkalmával  egy  különleges 

megmérettetésnek  lehettünk  részesei  (bár  a 
hölgyek kizárólag szemlélői). A hivatalos Magyar 
Bajusz  Társaság  tagjai  által  zsűrizett 
bajuszversenyen, a környéken egyedülálló módon 
vehettek részt az amatőr, és a profi bajuszviselő 
ifjak  és  idősek.  Ugyan  a  verseny  aranyérmes 
győztesét  nem  a  közösség  helyi  tagja  közül 
választották ki, az a tény talán enyhíti szívünket, 
hogy a Bő-ség Napi Bajuszerseny híre, így vagy 
úgy  de  eljutott  Szombathelyre,  és  egy  ottani 

(Folytatás a 2. oldalon) 

BŐség napja 
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 Bő község képviselő-testülete 2014. július 22-

én megtartott ülésén kinevezte az új IKSZT. 
munkatársat. A feladat ellátásával a képviselők 2014. 
augusztus 1. napjától Kovácsné Jákó Melindát bízták 
meg. Kérjük a lakosságot, támogassa és segítse 
munkáját. 
A viziközművek visszakerültek az 
önkormányzat tulajdonába. A 
változással a vezetékek nyomvonalán 
lévő ingatlanokra bejegyzett szolgalmi 
jogokat is az önkormányzatra kellett 
átíratni. A földhivatali bejegyzés 
költsége 105.600.- forint, a 
képviselőtestület hozzájárult az eljárási 
díj megfizetéséhez. 
A képviselőtestület az ülésen 
módosította a lakáscélú támogatásokról 
szóló rendeletét. A támogatás összege 
nem változott, az eljárási szabályok 
kerültek pontosításra. 
A képviselő-testület a játszótéren 
elhelyezett új eszköz megfelelőségi vizsgálatának 
megrendelésével megbízta a polgármestert. 
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy Marton 
Józsefné 2014. szeptember 10. napjával 
nyugállományba vonul. Majdnem két évtizedes 
lelkiismeretes munkáját ezúton is megköszönjük. 
A képviselő-testületek 2014. augusztus 28-án 

megtartott együttes ülésükön elsősorban a közös 
önkormányzati hivatal ügyeivel foglalkoztak. A 
képviselő-testületek elfogadták a hivatal 2014. évi 
költségvetésének első féléves teljesítéséről készült 
beszámolót, a hivatal munkájáról szóló beszámolót, 
módosították a hivatal működéséről szóló 
megállapodást és a szervezeti és működési 

Önkormányzati hírek 

büszke bajuszviselőt is elcsábított hozzánk, hogy megmutassa, neki mije van. 
A legfinomabb halászlé a Kossuth-Deák  utca lakói által készült, a legízletesebb pálinka gyümölcseit 
pedig a Hunyadi utca lakói szedték, majd erjesztették. Ezen eredményeket ugyancsak a lelkes Bajusz 
Társaság tagjai segítségével sikerült megállapítani. 
A nap végére a versenyek végeredményeként végül a Petőfi utca nyerhette el a vándorkupa Bő-ség 
Napja  utcatáblát,  a  felajánlott  nyereményeken  azonban  valamennyien  osztozhattunk.  De  ami  a 
legfontosabb, amit a legigazságosabban sikerült szétosztani a részvevők közül, az az egész napi, sőt az 
eseményt hetekkel megelőző munkák során szerzett élmény volt. Az energiát, időt nem spóroló csapatok 
mellett az anyagilag és egyéb módon támogató szervezeteknek, magánszemélyeknek is szeretnénk 
megköszönni a segítséget. Valamennyien olyan elemet tettek hozzá a program megvalósulásához, amely 
nélkülük jóval szegényesebb formában jöhetett volna létre. 
Így  végül  a  nap  végére,  valahol  a  tábortűz  meggyújtása  környékén  már  mindenki  számára 
bebizonyosodott, a nyertesek azok voltak, akik részt vettek a programon, így az előzetes jóslatoknak 
megfelelően most már értelmet nyerve, büszkén mondhatjuk: „Bő-ség Napján MINDENKI HŐS!” 

Hamarosan találkozunk: a szervezők 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

szabályzatot. A hivatal a jövőben a technikai 
dolgozói létszám terhére több szakmai munkát végző 
dolgozót foglalkoztathat. 
A képviselő-testületek jóváhagyták a hivatal 
ügyrendjét és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
szóló beszámolót is. 
Bő község Képviselő-testülete az együttes ülést 
követően megtartott ülésén megválasztotta a helyi 

választási bizottság tagjait. A bizottság 
tagjai Kajtár Attila, Horváth Gézáné, 
Marton Józsefné, Babosné Varga 
Bernadett és Németh Zoltán, póttagjai 
Marton Ferenc és Horváthné Csajbi 
Veronika lettek. 
A képviselő-testület elfogadta a 2014. 
évi költségvetése első féléves 
teljesítéséről készült beszámolót. A 
képviselő-testület megállapította, hogy a 
kiadások és bevételek a tervezett szinten 
teljesültek, a gazdálkodás stabil.  
A képviselőtestület értékelte a 
gyermekvédelmi munkát, jóváhagyta a 
vízszolgáltató gördülő fejlesztési tervét, 

rendeletet alkotott a közterületek elnevezési 
rendjéről, a polgármesterre ruházta át a közútkezelői 
jogköreit. 
A képviselőtestület csatlakozott a BURSA 
HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázati 
rendszerhez. 
A képviselőtestület 2014. szeptember 16-i 

rendkívüli ülésén engedélyezte pályázat benyújtását 
az óvoda és az iskola épületének energetikai 
korszerűsítésére. 
  

Dr Vincze György 
jegyző 
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Aktualitások POLGÁRMESTERI ÉRTÉKELŐ 
„Ha valamit el akarsz érni az életben, akkor először is teljes szívünkből vágy-

ni kell arra, hogy működjön; másodszor hinnünk kell abban, hogy működ-

het; azután pedig tudatos képet kell alkotnunk és látnunk kell magunk előtt, 

hogy lépésről lépésre elindul és működni kezd, s közben egy pillanatra sem 

engedhetünk a kételynek és hitetlenségnek.” /Eileen Caddy/ 

Tisztelt Olvasó! A fenti gondolatok jegyében kívánok visszatekinteni az elmúlt 
4 év néhány kiragadott eseményére, történésére. Természetesen a felsorolás 
szubjektív és nem térhet ki mindenre, de úgy gondolom a ciklus végén mégis 
illik „számvetést”  készíteni. 
Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki 2010-ben úgy gon-
dolta, hogy a település vezetését reám bízza. Külön köszönöm a képviselő tes-
tület tagjainak, akik mögém álltak és segítették munkámat. Úgy gondolom az 
elmúlt 4 évben jól együtt tudtunk dolgozni, s mindannyian arra törekedtünk, hogy a település érdekeit 
szolgáljuk, javait gyarapítsuk, értékeit anyagi biztonságát megóvjuk. Ha voltak is véleménykülönbségek, 
néha viták, mindnyájan az itt élő lakosságért Bő javáért tevékenykedtünk. Hogy ez mennyire sikerült azt 
nem nekem (nekünk) kell eldöntenünk. Az biztos, hogy minden jót közösen alkottunk, s ha voltak is hi-
báink azt is közösen tettük. 
2010-ben nehéz anyagi helyzetben vettük át a település irányítását és örömmel mondhatom, hogy hogy 
most a ciklus végén pozitív szaldóval folytathatjuk a munkát.  
Talán még többen emlékeznek rá, hogy megválasztásom előtt rövid ill. hosszabb távú célokat tűztem ki 
pl:lakosságszám csökkenésének megállítása, iskola helyben maradása, fiatalok letelepítése, folyamatban 
lévő projektek nyomon követése, parkolók kialakítása. 
Rövid távon: együttműködés a lakossággal helyi vállalkozókkal, játszótérfejlesztés, buszmegállók létesí-
tése, utak árkok karbantartása, megfelelő tájékoztatás, honlap, újság, közbiztonság javítása, önszervező-
dő rendezvények támogatása, civil kezdeményezések ösztönzése, énekkar újjáélesztése, park rendbetéte-
le. 
Hosszú távon: ivóvíz minőségének javítása, pénzügyi helyzet stabilizálása, munkahelyteremtés. 
Most három témakört emelek ki. 
Beruházások:   Bűk-Bő kerékpárút kivitelezése, Bő községközpont rendbetétele,Park piaccal és játszó-
térrel, Sportöltöző melletti beülő, IKSZT felújítás, Körjegyzőség (Közös Önkormányzati Hivatal) felújí-
tása, Bük és környéke közösségi közlekedés fejlesztése, (buszmegállók,     kerékpártároló), Útfelújítások 
(Kossuth, Deák, Dózsa, Béke köz, Hunyadi), TAO pályázat, Orvosi rendelő, védőnői festés. 
Rendezvények, események, együttműködés: Bői Advent, Bői Női újraindulás, Sportkör együttműkö-
dés, Honlap megújítás, Jeles napok, ünnepélyek megtartása, 70 év fölöttiek köszöntése, Kistérségi nap, 
Sportnap, Bőség napja, Adventi gyertyagyújtás, Szilveszteri tűzijáték, Szeretlek Magyarország, Szüret. 
Szociális tevékenység, támogatások: Bursa Hungária (felsőoktatásban tanulók), Arany J. program, Mi-
kulás, szociális segélyezés, segélyezések, első lakáshoz jutók támogatása, diákmunka, közmunka. 
 
Természetesen az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, település üzemeltetése, önkormányzati 
rendeletek, szabályok alkotása. Közreműködés a kistérségben, járásban, közös önkormányzati hivatal 
létrehozása.  
Tisztelt Olvasó! 
Hosszasan sorolhatnám az önkormányzat  elmúlt 4 évben végzett munkáját. Végezetül szeretném ezúton 
is megköszönni a település lakóinak együttműködését, külön köszönöm  a társadalmi munkákat a véle-
ményeket a segítő jobbító szándékú kritikát is.  
Tisztelettel kérem, hogy október 6-án jöjjenek el közmeghallgatásra, ahol részletesebben is szeretnék 
beszámolni. Kérem, hogy október 12-én minél többen jöjjenek el szavazni, hogy minél nagyobb felhatal-
mazással a következő 5 évben is közösen munkálkodhassunk Bő község fejlődéséért. Terveink, céljaink 
megvalósításáért, hogy közös erővel még előbbre léphessünk! 

      Tisztelettel:  
Hajós Attila, polgármester 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

Kovács Csaba — Albert atya — szervezésében 
idén is lehetőség nyílt 2014. július 07-től július 

12-ig  a sopronkövesdi  táborozására.  Iskolánk 
több tanulója is  élt a lehetőséggel. 
 A gyerekek nagy meglepetésére Babos Nóra ta-
nárnő meglátogatta őket (nem üres kézzel érke-

zett, vitte a Diákönkormányzat anyagi támogatá-
sát) és egy napot velük töltött. Nóra néni is kivet-
te részét a gyalogtúrából, mert épp a soproni kilá-
tó volt az aznapi program.  
Július 09-én volt Nagycenken az Ifjúsági Talál-
kozó, ahova a Jász László plébános Úr, és Né-
meth Rita is vitt fiatalokat. Ezúton is köszönjük 
mind kettőjüknek.  
Szeptember 01-jén volt az általános iskolások 
évnyitó szentmiséje, ahol a tanulók, szüleik és 
nagyszüleik nagy számban vettek részt.  
Szeptember 08-án  -Kisasszony -  ünnepén  szo-
kásainkhoz híven, a chernelhjázadamonyai hí-
vekkel közösen  imádkoztunk a „Lourdesi bar-
langnál”.  
A nyár folyamán is többen részt vettünk  a 
csepregi hívek által  szervezett „Fatimai „ meg-
emlékezéseken. 
Előre is kérjük a gyerekeket, fiatalokat, időseket, 
hogy októberben a „Rózsafűzér havában” minél 
többen vegyünk részt az esti szentmiséken, ahol 
közösen imádkozzuk a  rózsafűzért.  
(Szabóné Bognár Matild) 

 
Augusztus 14-én Újkéren részt vettem a virrasz-
táson, mely rózsafüzér imával kezdődött, énekelt 
zsolozsmával folytatódott, és éjfélkor következett 
a szentmise. Majd a megáldott gyógynövények-
ből sok család részesült. Jövőre talán többen is 
vállalkoznak az éjszakai ájtatosságra.  
Pál atya szintén várja a Szűzanya tisztelőket Ma-

gyarok Nagyasszonya ünnepére (okt.8.), amikor 
is a győri Könnyező kegykép másolata előtt 17 
órakor kezdődik a közös imádság, mely szentmi-
sével folytatódik és körmenettel ér véget.  
Augusztus 16-án a családokért zarándokoltunk 
az „1úton, a Mária úton”. Kőszeg irányából ifj. 
Giczinger László és Rozmán Liliána képviselte a 
Bőieket,- Vát felől pedig Vincze Csaba,  Vincze 
Simon és jómagam érkeztünk Csepregre, a na-
punk felajánlását megszentelő misére. Értetek is 
imádkoztunk!   
Az augusztus 29-i kirándulást „nyár búcsúztató” 
családi programnak tervezte Albert atya.A tíz bői 
résztvevő között Németh Józsefné, Annuska néni 
képviselte a nagyik korosztályát, a legifjabb pedig 
Haller Iza volt .  A sárfenéki vár 
"visszafoglalásában" segített még:  Csabika, Ger-
gő, Patrik és Simi a hatodik osztályból. Ezután 
Lorettóba vezetett az utunk, ahol  imádkoztunk 
magyar hazánkért. (Vincze Erzsi) 
 

Zarándoklat az új kenyér ünnepén 

 
Augusztus  20-án  délben  indultunk 
Budapestre, a bükiekkel együtt. Az út nagyon 
jó  hangulatban telt,  sokat  imádkoztunk.  A 
bazilikához időben érkeztünk, előre lefoglalt 
ülőhelyünk  volt.  A  szentmise  17  órakor 
kezdődött,  elötte  negyed  órával 
szentségimádást  tartottak.  A mise  nagyon 
szép volt. Kivetítőn közelebbről is figyelhettük 
az eseményeket. A szentmise után kezdődött 
a Szent Jobb körmenet,  amin mi is részt 
vettünk.  Ezután  már  nem  sok  idő  volt  a 
tüzijátékig, ami 19 órakor kezdődött. Ezt a 
Bálna elöl nézhettük. A tüzijáték végeztével 
fagyiztunk egyet, majd elindultunk haza. Az 
úton  imádkoztunk,  énekeltünk.  Kicsit 
fáradtan, de jó hangulatban és élményekkel 
gazdagodva értünk haza. 

(Vincze Natália) 
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Az iskola és óvoda hírei A KALWANGI GYEREKEK LÁTOGTÁSA 

ÓVODAI HÍREK  

 A takarítási szünet alatt köszönet a szülők-
nek a társadalmi munkát. Horváth Edinának, 
Schmidtné M. Edinának, Bódi Diának, Hajba Re-
nátának, Káldi Elemérnek ,Mikolai Zoltánnak és 
Paár Szabolcsnak. 
A nyári szünet után augusztus 25-én indítottuk az 
új Nevelési  évünket.  Azon a héten néhány gye-
rek volt csak az óvodában. Szeptember 1-én be-
népesült az épület.  Visszajöttek a „kis fecskék”, 
kipihenten nyári élmé-
nyekkel gazdagon. 
Sokat meséltek, örül-
tek társaiknak.  
Az újonnan érkezők 
kicsit megilletődve lép-
ték át szüleikkel az 
óvoda kapuját, érdek-
lődve figyelték a többi-
eket. A játékok soka-
sága felkeltette érdek-
lődésüket, néhányan 
kicsit pityeregve, de 
elkezdték a játékot. A 
hónap közepén 
„Madárijesztő készítő „ versenyt hirdettünk , amit 
az óvoda udvarán állítottunk ki. Nagyon sok ötle-
tes, különleges madárijesztő készült szülők, gye-
rekek, testvérek segítségével.  A madárijesztőket 
a szüret napján értékeltük és díjaztuk.  Szeptem-
ber  19-én családi délutánt szerveztünk. Górba 
mentünk át akadályverseny keretében. Az állomá-
sokon különböző feladatokat oldottak meg anyu-
kákkal, apukákkal, testvérekkel közösen az ovi-
sok. A jutalom egy-egy nyomdakép volt, amit cso-
kira lehetett beváltani  a végállomáson Górban. 
A góri faluháznál szalonnát, virslit sütöttünk. 

Uzsonna után gokard „verseny” volt a góri Kos-
suth utcában. Mindenki kipróbálhatta az autókat. 
Este 7 órakor kellemesen elfáradva tértünk ha-
za. 
A szüreti mulatságunkat szeptember utolsó pén-
teki napján tartottuk.  Az összegyűjtött szőlőt le-
daráltuk az óvoda udvarán közösen a gyerekek-
kel, kipréseltük és  pogácsával, amit előző na-
pon sütöttünk a gyerekekkel- megkóstoltuk a fi-

nom, friss mustot. Ez-
után felkerekedtünk és 
kistraktorral elindultunk 
a faluba, énekelve . 
Vittünk kóstolót az is-
kolába, illetve megkí-
náltunk mindenkit, aki-
vel útközben találkoz-
tunk.  A kistraktorozást 
köszönjük Marton Vili 
apukának. 
Mire visszaértünk az 
oviba a konyhás nénik 
finom rántott hússal 
fogadtak minket. Jó 

étvággyal elfogyasztottuk.  A jól sikerült  buli 
után jól esett a pihenés. 
Következő programunk október 3-án  az Állatok 
napja  keretében Szombathelyre kirándulunk a 
Skanzenbe, ahol állatokkal ismerkedünk, a Ka-
landparkba pedig egy jót mozgunk, kipróbálva 
minden mozgásos játékot. 
Köszönjük a szülőknek az eddigi segítséget, 
amivel munkánkat támogatták. 

(Babos Lászlóné) 

2014 júliusában öt élményekkel teli napot tölthettek Bőben partnerközségünk tanulói. A hét történései 
között szerepelt Bükfür-
dő, Rábapaty, a bü-
ki Napsugár Játszóház, 
Sopron-Fertőtó, lovag-
lás, Tapolca-
Badacsony, Kristályto-
rony és a sárvári fürdő. 
A programokon - me-
lyeket a környék önkor-
mányzatai és magán-
személyek is támogat-
tak - önköltséges ala-
pon bői iskolások is 
részt vehettek. 

(Babos Nóra) 



6 

Kulturális hírek AZ ÚJ IKSZT-MUNKATÁRS BEMUTATKOZÓJA 
  Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Bő község lakosait, vala-
mint a HírBőSég minden olvasóját. 
 
Mint már köztudott, augusztus7.-i dátummal én felelek a köz-
ség kulturális, ifjúsági és egyéb programjainak szervezéséért 
Bő község polgármesterének, jegyzőjének és képviselőtestüle-
tének köszönhetően. 
 
Bár én nem ide születtem s nem itt nőttem fel, de a sors, illetve 
életem útja ide vezérelt, itt élek immáron közel négy éve a 
szomszédos településen, de én bízom abban, hogy a falu kö-
zössége segítségemre lesz a személyes kontaktus létrehozá-
sában, kialakulásában s közös erővel sikeresen összeková-
csolhatjuk a település lakóit. Éppen ezért szeretném felkérni az 
olvasókat, hogy a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig 
tartsunk össze s próbáljunk meg együtt programokat szervez-
ni, a község életét színesebbé tenni s nem utolsó sorban meg-

ragadni az élet adta lehetőségeket s kihasználni a felújított kultúrház épületét, amely teret ad 
mindezek megvalósításához. 
 
Röpke két hónap telt el, amióta itt dolgozhatok a kultúrházban, de megemlíteném az élmé-
nyekkel teli eseményeket, amiket eddig szerveztem: első élményem a gyerekekkel töltött kéz-
műves foglalkozás volt, ahol nagyon jól éreztük magunkat, megismerkedtem a nyugdíjas klub 
egy részével (itt megemlíteném azon nyugdíjasoknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak 
eljönni az első közös találkozónkra, hogy minden hónap első keddjén tartjuk meg a találkozó-
kat, mert hétfőn, szerdán, s pénteken mise van), továbbá megszerveztem egy ismeretterjesztő 
előadást és sorra került az utcadíszek kihelyezése is. 
 
Szeptember 27-én sor került a Magyarország szeretlek című program megrendezésre, 2014. 
10. 04-én pedig  a szüreti felvonulásra. Ezen kívül számos esemény várja a kedves látogató-
kat: filmnézés, számítógép tanfolyam, ismeretterjesztő előadások, Október 23.-i műsor, vér-
adás, asztalitenisz verseny, adventi illetve karácsonyi műsor. 
A megújult könyvtárba is szeretettel várom az érdeklődőket, ahol megtalálhatók a hetilapok 
(HVG, National Geographic,Képes Sport,Magyar Konyha,Szép Kertek,Praktika,...stb)mellet az 
új s érdekes könyvek. A nyitva tartást illetően nem változtattam semmit, maradt, úgy ahogyan 
az elődöm kialakította, megelőzve a kellemetlenségeket (gondolok itt azokra a személyekre, 
akik rendszeres könyvtár látogatók s már megszokták a nyitva tartási időt) 
Mindenkit szeretettel várok minden előadásra, programra vagy akár egy közösen eltöltött dél-
utánra. 

Tisztelettel: Kovácsné Jákó Melinda. 
 

ŐSZ BŐBEN 

Idén ősszel is megjelentek falunkban a vi-
dám és ötletes utcadekorációk, melyek 
nagy népszerűségnek örvendenek nem-
csak a falu lakóinak körében, hanem az 
idelátogató turistákéban is.  

(Babos Nóra) 
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Mit hoz a második év? 
 
A 2014 -2015 bajnoki évet a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk. 
A korábbi célkitűzést módosítottuk, mert az MLSZ átszervezte a III. osztály csoportjait. A 
Sárvári csoporthoz sorolták: Alsóújlak, Hosszúpereszteg, Nemeskolta, Ostffyasszonyfa, 
Rábatöttös, Sorkifalud csapatait. Nem ismerjük az erőviszonyokat, de mindenképpen sze-
retnénk az első hatban végezni. 
Felkészülésünk elég vegyesre sikerült, a nyári elfoglaltságok miatt az edzőmérkőzések 
nem tudták hozni a várt eredményt, ráadásul egyik játékosunk – Vinkovics Dávid – súlyos 
bokasérülést szenvedett, az Ő játékáról ebben a szezonban biztosan le kell mondanunk. 
Nagy játékos mozgás nem volt, mindössze ketten igazoltak el tőlünk (Varga Gábor és 

Bogdán Roland), és két volt játékosunk (Klópusz Márton és Kovács András) tért vissza hozzánk. Szabó Gábor is 
újra edzésbe állt, a későbbiekben rá is számíthatunk. 
A bajnokságban 6 fordulón vagyunk túl, vegyes eredménnyel szereplünk. 2 győzelem, 4 vereség a mérlegünk, és 
ezzel a 9. helyen vagyunk. A 
Bízunk az eredményes folytatásban, nem vagyunk türelmetlenek, állományunk egyre stabilabb és képes a későb-
biekben jobb teljesítményt nyújtani. 
Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra, hisz a csapat többsége 
még szinte „ifista”, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése. 
A 2013-14 évi TAO pályázatunkat felhasználtuk melynek eredményeként 1,6 millió forintot fordítottunk a sporttele-
pet körülvevő kerítés első ütemének kivitelezésére, valamint 1,3 millió forintot költöttünk felszerelések vásárlására, 
pályavonalazó eszköz beszerzésére és a BÖKI-vel együttműködve az Old Post Fitneszterem sporteszközeinek 
megvásárlására. 
 
A 2014 – 2015 évre beadott pályázatunkat is kedvezően bírálták el, újabb 1,6 millió forintot fordíthatunk a sportpá-
lyát körülvevő kerítés létesítésének folytatására, valamint 150 ezer forintot számítógép beszerzésre. 
 
 
   Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS 

MEGNYÍILT AZ OLD POST FITNESS 
2014. 09. 12-én a Bői Kulturális és Ifjúsági egyesület meg-
nyitotta az "Old Post" Fitnesstermet a régi posta épületé-
ben. 
NYITVATARTÁS: 
Hétfő-szombat: 09.00 óra-21.00 óra között 
Vasárnap ás ünnepnapokon zárva! 
  
A konditerem használati díj befizetésével vehető igénybe: 
300 Ft/ alkalom 
A helyszínen kifüggesztett házirend betartása kötelező! 
Kulcsok felvehetők: 
Virágbolt: 09.00-16.00 óráig 
Nagy Róbertné: Bő, Táncsics út 9. (Tel: +36-30-3650967) 
Tóth István: Bő, Petőfi u. 18. (+36-30-7471307) 
Horváth Jenő: Bő, Széchenyi u. 35. (+36-30-2299606 vagy 
+36-20-9244061) 

BŐ KÖZSÉG KERÉKPÁRTÚRA NAPJA 

2014. októberében is szeretnénk megrendezni az IKSZT-vel karöltve Bő    
község kerékpártúra-napját. A már megszokott Bő-Bük-Szakony-Gyalóka-
Zsira-Lutzmannsburg és vissza (büki sütizéssel) útvonalon. Az érdeklődők 
figyeljék a bői honlapot és a Facebookot. (Babos Nóra) 

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 

SÜTŐTÖK-KRÉMLEVES 

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 

1 db kb 2kg-os sütőtök, megpucolva, felkockázva, kb. másfél liter 
vízben feltesszük főni. Teszünk bele 2 db húsleveskockát, fehérbor-
sot, szerecsendiót. A tököt puhára főzzük, majd leturmixoljuk. Bele-
teszünk 2 dl főzőtejszínt, majd újra forraljuk. Levesgyönggyel, füs-
tölt-reszelt sajttal tálaljuk. Jó étvágyat! 

Kedves Olvasóink! 
Ismét eltelt négy év. Az elmúlt négy évben is igyekeztünk hiteles és érdekes tájékoztatást nyújtani a 
községünkben történt eseményekről. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik az új-
ság szerkesztésében részt vettek, cikket írtak, bármilyen módon hozzájárultak az újság megjelenésé-
hez. Külön köszönet Babos Nóra tanárnőnek, aki már közel 8 éve fáradságot, időt nem kímélve - társa-
dalmi munkában - szerkesztette az újságot. 
Mivel a HÍRBŐSÉG önkormányzati lap, a választások után felálló képviselő testület fogja meg alapí-
tani az   új szerkesztő bizottságot. 
Köszönöm, hogy olvastak minket, észrevételeikkel, javaslataikkal segítették az újság megjelenését. 

Tisztelettel: 
Horváth Tibor, főszerkesztő 


