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Beléptünk az év utolsó hónapjába, decem-
berben járunk. Karácsony hava a régi magyar naptár 
szerint. A várakozás hava, csendességé, békességé. 
A készülődés igazán már december elején el-
kezdődik :az adventi gyertyák lángja és a dis-
znópörzsölések fellobbanó tüzei a karácsony kö-
zeledtét jelzik, vele a hóesést a nyugalmat és a sze-
retetet.A betlehemezés és a fenyődíszítés együttes 
élménye a barátok és rokonok öszetartásának várva 
várt alkalmai melyek túlvilági és földi reményekkel 
kecsegtetnek gyereket és felnőttet. A karácsony 
általuk válik a Jóság és a Szeretet 
közösségi ünnepévé. A karácsony 
az egymásra figyelés ünnepe. 
Talán bensőséges hangulata miatt 
a szívünkhöz e jeles ünnep áll a 
legközelebb. 

Szinte minden ember 
számára egyet és ugyanazt 
jelenti: a szeretetet, és annak kife-
jezését azok iránt,akik fontosak 
számunkra. Ez az az időszak , 
amikor az ember elgondolkodik és 
számot vet a cselekedeteiről, a 
terveiről és azokról a dolgokról, amik meghatározták 
az elmúlt évét. Ritka, hogy önzetlen szeretettel vis-
zonyuljunk embertársaink iránt, pedig ebben mutatko-
zik meg emberi mivoltunk. Tettekben, amikben az ön-
zetlen szeretet adja a motivációt. Néha hasznos len-
ne megpihenni és - nem csak egy ilyen fontosságú 
ünnep közeledte miatt - gondolni arra, hogy vajon 
megérdemli e az ember  azt, hogy ajándékot kapjon 
azoktól, akik fontosak számára. Emellett megérdemli-
e azt, hogy az élet ajándékozza meg őt mindennapi 
örömökkel. Kétségtelen, hogy amíg erre a kérdésre 
nem egyértelmű 'igen' a válasz, addig ez „javításra” 
szorul. Mindannyian emberek, sebezhető lények 
vagyunk. Hibákat követünk el, amiket később a jobb 
reményében kijavíthatunk. Erről szól, illetve kellene, 
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hogy szóljon az emberi élet. Javítsunk dolgokon, segít-
sünk másokon, adjunk és szeressünk. Karácsony al-
kalmával ezek a dolgok méginkább fontossá válnak, 
hiszen a karácsony a szeretet ünnepe. Az önzetlen 
szereteté, ami nem nagy ajándékokban mutatkozik 
meg. Ne nagy meglepetéseken gondolkodjunk, hanem 
azon, hogy tudjunk még jobban szeretni. Nézzünk 
magunkba és gondoljuk át, hogy mennyire feleltünk 
meg elvárásainknak. S ha van még min javítani, javíts-
unk. Ha van hová fejlődni, fejlődjünk. S ebben a tudat-
ban biztos, hogy szebb lesz majd a karácsony. 

Bő is Karácsonyra készül. Az ünneplőbe 
öltözött utcákon és a falu fő terén lépten nyomon 
Karácsonyi gondolatok szólítják meg lelkünket. A sok – 
házanként különböző – díszítésről azt gondolhatnánk, 

hogy egy különös verseny folyik 
azért, hogy ki részesüljön először 
Jézus érkezéséből, a várakozás be-
teljesedéséből. Az adventi koszorú 
hétről hétre gazdagodó fénye azt 
sugallja, hogy mind közelebb van az 
az  Öröm - Ünnep ami Jézus szüle-
téséhez kötődik.   
Ezüstvasárnap délutánján a hatodik 
alkalommal megrendezésre kerülő 
ADVENTI vásárra készült a falu. 
Az előző éjszakai Luca napi 
hagyományőrzést követően csodás 
összefogást láthattunk abban, hogy 

a tér újra dicső fényében várhassa a délutáni vendége-
ket. A vásárban sétálgatva az az érzése az embernek, 
hogy mennyire ki vagyunk éhezve egymás 
társaságára. A tűzkosarak köré spontán kialakult 
társaságok örömteli látványa mind mind szeretetet, 
bensőséges hangulatot sugallt. Öröm volt látni, hogy a 
téren felállított új Betlehemünk ( amiért nagy-nagy kös-
zönet  !!) előtt mennyi család együttesen időzött .   

Hála és köszönet Mindenkinek aki bármilyen 
módon segítette  a térre kilátogatók karácsonyra han-
golódását ! 
Ezúton kívánok Valamennyiüknek Áldott Békés Ünne-
peket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet  

Danné Kumánovich Tünde 

 ADVENT 
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Önkormányzati hírek 

A képviselő-testület 2015. szeptember 2-án megtartott ülé-

sén a Kormányhivatal ellenőrzés során tett javaslatára fe-

lülvizsgálta és egy rendeletbe foglalta a helyi adókat. 

A rendeletekben korábban szabályozott adómértékek és 

mentességek nem változtak. 

Az ellenőrzés alapján a jövő évtől érvényesíteni kell azt a 

szabályt, hogy a mentességek nem érvényesíthetők az adó-

alanyra, ha az vállalkozó és a vállalkozás üzleti célokat 

szolgál. 

A képviselő-testület határozott arról, hogy továbbra is részt 

vesz a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj 

programban. 

A képviselő testület 2015. szeptember 9-én megtartott ülé-

sén módosította költségvetési rendeletét a pótlólagos támo-

gatásokkal. Értékelte a költségvetés első féléves végrehaj-

tását, megállapította, hogy a bevételek és kiadások jól telje-

sülnek, az önkormányzat kötelező és önként vállalt felada-

tait maradéktalanul teljesíteni tudja. Az óvoda energetikai 

célú felújítása pályázati előkészítése érdekében eseti köz-

beszerzési szabályzatot hagyott jóvá. 

A képviselő-testület 2015. szeptember 21-én döntött arról, 

hogy ismételten megszervezi a nyugdíjas találkozót (azóta 

a rendezvény sikeresen megtartásra került, a résztvevők 

visszajelzései pozitívak, melyet a képviselő-testület ezúton 

is megköszön). 

A képviselő-testületek 2015. október 14-én Bő községben 

tartott együttes ülésükön felülvizsgálták a családsegítés és 

a gyermekjóléti feladatok ellátásának rendjét. A napirendi 

pont megtárgyalására egy törvénymódosítás kötelezte a tes-

tületeket, ugyanis 2016. január 1. napjától egy közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó települések csak 

egy szolgálathoz tartozhatnak (a hivatal települései 

jelenleg két szolgálathoz tartoznak Bük és Sárvár). 

A képviselő-testületek elfogadták a Bői Közös Ön-

kormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése első 

féléves teljesítését, felhatalmazták a jegyzőt arra, 

hogy az elektronikus információbiztonságról szóló 

törvényben meghatározott feladatokra megbízási 

díjért vállalkozót keressen és a feladat ellátásról 

megállapodjon (a képesítési előírás speciális, kevesen ren-

delkeznek megfelelő képesítéssel). 

A képviselő-testület az együttes ülést követően tartott ülé-

sén új rendeletet alkotott a temetőkről és a temetkezési te-

vékenységről. Az új rendelet megalkotását elsősorban az 

tette indokolttá, hogy urnafal készült. A sírhelyek megvál-

tási díjai nem változtak, az urnafalban az urnafülke meg-

váltási díja 10 évre 25.000.- forintban lett meghatározva. A 

képviselő-testület döntött a postaépület karbantartási mun-

káiról és a BAUWERK-N Kft. bruttó 1.126.142.- forint 

összegű ajánlatát fogadta el (időközben a munkák elvég-

zésre kerültek). 

A képviselő-testület 200.000.- összeget csoportosított át a 

nemzetközi kapcsolattartás kiadásaira, módosította az 

IKSZT iskolai célú használatát szabályozó szerződést, a 

jövőben a költségekből az iskolafenntartó nagyobb részt 

vállal.  

A képviselő-testületek 2015. október 22-én a családsegítés 

és gyermekjóléti szolgálat ügyében ismételten együttes 

ülést tartottak. A döntés meghozatalára a közös önkor-

mányzati hivatal székhely települési jogosult, Bő község 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a feladatokat a 

jövőben is a Répcementi Önkormányzati Társulás (Bük) ke-

retében kívánja ellátni. 

A képviselő-testület az együttes ülést követően megtartott 

ülésén tárgyalt az étkeztetés szállítási feladatairól 

(Mesterháza község 2016. január 1. napjától nem vállalja az 

étkeztetés szállítását) és döntött arról, hogy a feladatellátás 

fenntartása érdekében megvásárolja Mesterháza község régi 

falubuszát (a szerződés nem jött létre). A képviselő-testület 

új kormányzati funkciókódok felvétele érdekében módosítot-

ta szervezeti és működési szabályzatát. 

A képviselő-testületek a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgálat ügyében 2015. november 3-án ismételten együttes 

ülést tartottak, jóváhagyták a szükséges társulási megállapo-

dás módosítást. 

Bő község Képviselő-testülete az együttes ülést követően ha-

tározott arról, hogy meghosszabbítja a kulturális közfoglal-

koztatást. 

A képviselő-testület 2015. november 9-én tartott rendkívüli 

ülésén jóváhagyta az óvoda energetikai célú fejlesztésével 

kapcsolatos szerződést (az óvoda felújítása közel 25 millió 

forint támogatásban részesült).  

A képviselő-testület módosította beszerzési szabályzatát (1 

millió forint nettó összegű beruházás alatt nem kell 3 áraján-

latot beszerezni). 

A képviselő-testület elfogadta turisztikai fejlesztési koncepci-

óját. 

A képviselő-testület 2015. november 24-én megtartott ülésén 

megtárgyalta a rendezési terv módosítására érkezett kezde-

ményezést. A kezdeményezés a Petőfi utca végén lévő belte-

rületi ingatlanra vonatkozó beépítési szabályok módosítását 

kérte. A képviselő-testület a rendezési terv módosítási eljárá-

sát elindította, meghatározta a módosítás kereteit és 

társadalmi egyeztetés módját. 

Megkeresés érkezett a képviselő-testülethez, hogy a 

TELENOR 40 méter magas tornyot kíván létesíteni a 

Hunyadi utca mögötti területen. A képviselő-testület 

községképi szempontból nem tartotta megfelelőnek a 

tervezett helyet, az elhelyezésre külterületi ingatlanát 

ajánlotta fel (felhagyott szeméttelep vezető út melletti 

háromszög). 

A képviselő-testület határozott a turisztikai célú fejlesztés 

elindításáról (Köztársaság téri park és környéke átalakítása). 

A beérkezett ajánlatok közül a TIA 2002 Kft bruttó 12-

.283.422.- forint összegű ajánlatát fogadta el. A képviselő-

testület ismételten döntött az időközben módosuló a családse-

gítés és a gyermekjóléti feladatokat ellátó társulás társulási 

megállapodásáról. 

A képviselő-testület elbírálta a BURSA HUNGARICA ösz-

töndíjra beérkezett pályázatokat, minden pályázó 4000 ft/hó 

támogatásban részesült. 

A képviselő-testület 2015. december 7-i ülésén elbírálta a be-

érkezett települési támogatás iránti kérelmeket, a megállapí-

tott támogatások kifizetésre kerültek. 

A képviselő-testület 2015. december 15-én közmeghallgatá-

son tájékoztatja a lakosságot a 2015. évben végzett munkájá-

ról. 

 

Magam és munkatársaim nevében a Bői Közös Önkormány-

zati Hivatal működési területén élőknek áldott, békés kará-

csonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!  

 

Bő, 2015. december 11. 

Dr. Vincze György 

jegyző 
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Aktualitások DEVECSERY LÁSZLÓ:  
KARÁCSONY ESTÉJÉN 

 Kanászok ostora  
Csördít az estére 
„Teljék el az ünnep 
Mindünk örömére!” 
 
 
Hullongál a hó is 
Nagy szirom-pelyhekben 
Van belőlük elég 
Fenn a fellegekben.  
 

Szeretettel várunk Minden Kedves Bőit és Bőben Szilveszterezőt 

2015. 12. 31-én 23.30 órától  a  FŐTÉRRE,  
hogy együtt koccinthassunk az új évre! 

A szükséges felszereléseket :-) (pezsgő és poharak) kérjük minden résztvevő igény szerint szíveskedjék ma-

gával hozni! 

AZ ÉJFÉLI TÜZIJÁTÉK adományokból jön össze (nagysága, hossza az anyagi vagy rakétabeli támogatá-

sok függvénye), ezért kérünk MINDENKIT,  aki valamilyen módon - főleg rakétákkal vagy anyagilag - hoz-

zá tudna járulni a tüzijátékhoz, az jelentkezzen Bognár Győzőnél a Kertalja Vegyesboltban, hogy nagyobb 

élményben lehessen részünk!!! Sok kicsi sokra megy! Köszönjük előre is! 

31. MARKTFEST KALWANGBAN FALUKARÁCSONY 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Család-
ját  
 

2015. 12. 22-én a Művelődési Házban 
(IKSZT)  

 
18.00 órakor kezdődő  

 
F A L U K A R Á C S O N Y R A. 

 
 
 
  

Műsort adnak: 
 

A Bői Általános Iskola 5. osztályos tanulói és 
a Bői Női Kórus 
 
A műsor után mindenkit szeretettel várunk 
egy pohár forralt borra vagy teára. 
 

2015. 10. 11-én esős időben ünnepelték a 31. 
Marktfestet  a stájerországi községben.  
Falunk képviselőtestülete is kilátogatott az 
eseményre, a bői standon ezúttal Jankovics 
Bea kínálta a szebbnél szebb mézeskalácso-
kat. (Babos Nóra) 

SZILVESZTER FLASH MOB 

Karácsonyfa áll már 
Szépséges menyasszony 
Csillagszórók gyúlnak 
Fényük felragyogjon. 
  
Karácsonynak fénye 
Bennünk megmaradjon 
Lobogjon csak tovább 
Gyertyáinknak lángja 
Emberi melegség 
Köszönts a világra! 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

Októberben, hét közben a szentmisék előtt, va-
sárnap pedig délután 2-kor rózsafűzért imádkoz-
tunk. A kisebbek bátran, hangosan előimádkoz-
tak,- míg a nagyobbak közül csak páran vállal-
koztak. 
November 2-án a temetőben közösen imádkoz-
tunk elhunyt hozzátartozóinkért. Majd a plébános 
úr megáldotta a nemrégiben elkészült urnafalat.  
November 5-én Imre herceg (falunk Védőszentje) 
tiszteletére vetélkedőt szervezett Erzsi néni, de 
sajnos csak két fő jelentkezett. 
November 8-án volt az ünnepi búcsúi szentmise.  
November 15-én du. Dr. Galiotti Csabáné és Dö-
me Györgyné emlékkoncertet szervezett Pados 
Róbert, falunk egykori polgármestere, és kántora, 
a Savaria Szimfonikus Zenekar művésze, halálá-
nak első évfordulója tiszteletére. Felesége, gyer-
mekei, rokonai, barátai, egykori munkatársai, ze-

nésztársai és tisztelői együtt emlékeztünk Robira. 
Felléptek: Döme György orgonán, Vincze Natália 
fuvolán és a Répcementi férfikórus, valamint Dr. 
Galiotti Csaba saját versével, Galiotti Dávid és 
Vincze Simon egy-egy verssel emlékeztek.  
November 28-án a büki plébánián a adventi ko-
szorút készítettek a gyerekek, melyet a plébános 
úr meg is áldott.  
Decemberben megint hajnali misére (rorátéra) 
várjuk a kedves híveket.  Reméljük, hogy  a de-
cemberi tavaszias időben (az előző évekhez ha-
sonlóan) minél többen jönnek el. Öröm látni az 
"apróságokat" az oltár előtt ministrálni.  
Adventben az ünnepélyes gyertyagyújtást és a 

szentmisét a Bői Női énekkar lelkes tagjainak 

éneklése teszi szebbé. Köszönet érte.  

(Szabóné Bognár Matild) 

Idén nyáron a Győri Egyházmegye pályázatot hirdetett Apor Vilmos 

emlékére. A pályázat témája az volt, hogy miben lehet példakép Apor Vil-

mos a mai fiatalok számára. Unokatestvéremmel, Vincze Miklóssal úgy 

gondoltuk, hogy megpróbálunk nevezni. Augusztusban el is kezdtük a 

munkákat. Megpróbáltunk megkérdezni minden generációt, hogy mit gon-

dol a vértanú püspökről. Kiderült, hogy volt egy bérmálás is Bőben, ahol a 

püspök úr bérmált. A faluban még sikerült felkeresnünk egy-két embert akik 

ezen szerencsés bérmálkozók közé tartoznak. Végül hónapok munkája után 

elküldtük a pályamunkát. Pár hét múlva érkezett az értesítés, hogy meg-

hívtak minket Győrbe. Nagyon nagy lelkesedéssel mentünk és végül a har-

madik helyet hoztuk haza. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek 

aki támogatott minket, és azoknak az embereknek is, akik vállalták a szereplést a filmünkben.  

(Vincze Natália)  

Elérhetőség: https://drive.google.com/file/d/0B6BqKeCC22MvVy1qcjVXYXRnMVU/view 

Illetve a www.hittansuli.hu oldalon 

BŐI SIKER AZ APOR-PÁLYÁZATON 

Ha egyházmegyénk központja az úti cél minden gyerek szeme 
felcsillan. A szeptemberben megrendezett családi napon részt 
vettünk a kincskereső játékban, s ennek köszönhetően nyertünk 
belépőt a kincstár október-novemberi foglalkozásaira. Szent 
Ferenc életéről tudtunk meg sok mindent 1. alkalommal, melyre 
a legügyesebb fiú ministránsokkal érkeztünk. A 2. lehetőség 
keretében szorgalmas kislányokkal indultunk, hogy Szent Erzsé-
bet jótékonyságáról példát vehessünk.  
A Székesegyházba betérve a Könnyező Szűz Mária kegyképe 
előtt imádkoztunk az itthoniakért, megcsodáltuk a Szent László 
hermát és fejet hajtottunk Boldog Apor Vilmos sírja előtt. 
A vonatra pedig mindig rohantunk, mert még annyi látnivaló lett 
volna szeretett városunkban…. 
Tavasszal folytatjuk; remélem egyre több gyerekkel. 

(Vincze Erzsi, hitoktató) 

 

 

 

December 24-én: 22.00 órakor 

December 25-én.:08.30 órakor 

December 26-án: 08.30 órakor 

December 27-én: 08.30 órakor  

December 31-én: 15.00 órakor 

Január 01-jén: 08.30 órakor 

Január 03-án: 08.30 órakor  

  
 

SZERETÜNK GYŐR ÜNNEPI MISEREND 

https://drive.google.com/file/d/0B6BqKeCC22MvVy1qcjVXYXRnMVU/view
http://www.hittansuli.hu/
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Az iskola és óvoda hírei ÓVODAI TÖRTÉNÉSEK 

ALAPÍTVÁNYI BÁL 

2015. november 28-án immár 20. alkalommal rendezte 
meg a Szülői Munkaközösség és a Gyermekmosoly alapít-
vány a már hagyományos jótékonysági bálját. A jubileumon 
rekordszámú -130 - résztvevő  szórakozott hajnalig az ízlé-
sesen feldíszített teremben,  szépen terített asztalok mel-
lett. 
Az est programját a „Simasági csajok”  produkciója tette 
színessé. A talpalávalót Bakos Roland szolgáltatta. A tom-

bola sorsoláson sok értékes tombolatárgy talált gazdára.  
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az 
est sikeréhez. (Hajós Attiláné) 

Az ősz folyamán a hagyományos szüreti felvonulásunkat az időjárás 

miatt csak az óvodában tarthattuk meg, az első osztályosok megláto-

gattak minket, így a friss musttal és a pogácsával megkínálhattuk 

őket. 

Állatok napján pedig a traktorozás is megvalósult Takács apuka által., 

illetve a Marton apuka által megígért szüreti traktoros felvonulás a 

falu szüreti felvonulásán történt meg. 

November 13-án a Márton napi lampionos felvonulásra és vásárra 

került sor. A főtérre vonultunk ki a gyerekek által készített lámpások-

kal. A téren pedig már vártak a szülők által megnyitott „libaboltok”, 

melyeknél finomabbnál finomabb sütik, tea, gyerekpuncs, méz, sültkolbász várta a vásárlókat. Az apró 

kézműves ajándékok vásárlási lehetősége sem maradt el, szép bábok, párnák, apró ajándéktárgyak közül 

lehetett válogatni. 

A szeptember folyamán kaptuk a jó hírt, hogy az Energetikai Pályázat keretében megújul az óvodánk 

kívülről. Külső szigetelést kapunk, mellyel csökkenthetjük a fűtési költségeket. A munkálatok el-

kezdődtek októberben, jelenleg is tartanak. A csoportokban belülről oldották meg a mennyezeti szigete-

lést,  leszedték a lambériát salakgyapottal és gipszkartonnal csinálták meg. Az őszi szünetben egy hétre 

állt le az óvoda, akkor nem tudtuk a gyerekeket fogadni, különben folyamatosan működtünk. Ezúton is 

köszönöm a szülők türelmét. Legutolsó információ szerint december 18-án lesz az átadás, addig viszont 

még van egy kis munka. Köszönöm a munkatársaknak is a kitartó munkát. 

Köszönjük a Fenntartóknak, hogy támogatták a pályázati lehetőséget és általa kapunk egy felújított 

intézményt. 

Szeretném mindenkinek megköszönni egész éves munkáját, támogatását. 

Boldog karácsonyt és kegyelmekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek. 

Az óvoda dolgozói 

ISKOLÁS MAKETTÉPÍTŐK SIKERE SZOMBATHELYEN 

2015. 11. 24-én iskolánk Nagy Barbara  
(8.o), Pup Csongor  (7.o.) és Tóth Patrik 
(7.o.) összeàllítású csapata  

I. helyezést  
ért el a szombathelyi makettépítô verse-
nyen. A szombathelyi vasútállomás mo-
delljét rakták össze. 
Gratulálunk!  (Babos Nóra) 
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Kulturális hírek 

Immáron hagyományt teremtve, rendeztük meg,újra, a 
szüreti felvonulás ünnepét, megmozgatva ezzel tele-
pülésünk minden lakosát: a legkisebbektől, a legidőseb-
bekig. Így szerettük volna a fiatalokkal megismertetni a 
szüreti szokásokat, a hagyományok továbbvitelének 
céljával. A délelőtti órákban, az óvodások műsorát te-
kinthettük meg, aztán a szelestei roki csapat tagjai tán-
coltak a mi tiszteletünkre. A felvonuláson végig kísért 
minket , Hámori Balázs és néptánc csoportja, akik min-
den állomásnál előadtak egy  rövid tánckoreográfiát. 
Majd azt követően, zenés, táncos előadásokkal színezve 
a nap eseményeit, vendégeink között sorolhattuk a Tom-

paládonyi Fiatalok Társulatát, akik színpadi előadásukkal, illetve tánctudásukkal tisztelegtek a 
jelenlévőknek. Őket követte az előzőleg említet néptánccsoport egy színvonalas táncbe-
mutatóval, majd a csepregi Vocal Spirit fiataljai adták elő zenés, táncos produkciójukat, ők első 
alkalommal vettek részt településünk rendezvényein. 
Az est fénypontja pedig az élőzenés, szüreti bál volt. 
Az ősz hangulatában elmerülve, a helyi s környékbeli általános iskolásokkal, a kreativitás kéz-
zel fogható termékeit készítettük el (őszi dekorációkat), egy kellemes beszélgetés közepette a 
halloween-i kézműves foglalkozáson. 
Az október 23.-i forradalom emlékére a helyi fiatalokkal, iskolásokkal műsort készítve, melyet 
a helyi és környékbeli lakosok tekinthettek meg, felelevenítve ez által az 1956-os forradalom 
eseményeit s hódolva ez által a hősi halált szenvedett fiataljainknak. 
Évente kétszer sort kerítünk egy véradásra, mely keretében a helyszínen lévő orvosnő megvi-
zsgálja a vért adókat s elbírálja a véradás lehetőségét. Így segítve az egészségügy munkáját. 
November végén sort kerített a község Önkormányzata, egy nyugdíjas találkozóra, melynek 
helyet adott a bői IKSZT. Az est programjai között volt, a gyerekek által előadott színpadi 
paródia (ez volt a meglepetés), valamint a büki Pannon Cigányzenekar szolgáltatta a zenét, 
majd a nyugdíjasok elfogyaszthatták a tiszteletükre 
rendelt vacsorát. 
A Mikulás is meglátogatta a bői gyerekeket a fő té-
ren s megígérte a jelenlévő gyerekeknek, hogy ha 
jövőre is jó gyerekek lesznek, ismét meglátogatja 
őket. 
Idén sem maradtak el, a már hagyománnyá vált ád-
venti gyertyagyújtások: az első gyertyagyújtás al-
kalmával az óvodások műsorát követően gyújtottuk 
meg a koszorú első gyertyáját, a második gyer-
tyagyújtás alkalmából, a bői gyerekek szolgáltattak 
egy rövid kis előadást, a harmadik gyertyagyújtást 
egybe kötöttük az ádventi vásár programsorozataival 
s közvetlenül a tűzzsonglőr műsorszám után meggyújtottuk a harmadik gyertyát, a negyedik 
gyertya meggyújtása előtt  a Bői Női Kar énekcsokrát hallgathattuk meg. 
Felhívnám a kedves lakosok figyelmét, a rövidesen megvalósításra kerülő programokról: 
-December 22-én, 18:00 órakor tartjuk meg, az IKSZT nagytermében a falukarácsonyt. 
-December 31-én sor kerül az IKSZT-ben a szilveszteri batyus bálra, éjfél után, a tüzijátékot 
követően. 
Engedjék meg, hogy ezúton kívánjak mindenkinek békés, áldott karácsonyi ünnepet s örömök-
ben, sikerekben gazdag új esztendőt. 
 

Jákó Melinda (IKSZT munkatárs) 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI 
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Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szere-

pel. A szövetség átszervezése folytán a sárvári csoportban je-

lenleg 13 egyesület szerepel. Célunk nem változott: visszajutni 

a magasabb osztályba. 

 A 2015 -2016 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. An-

nak ellenére biztató a szereplés, hogy becsúszott néhány nem 

várt vereség. Jelenleg a 6. helyen 20 ponttal áll csapatunk a 

bajnokságban, az eredmények alapján abszolút 50 %-os  telje-

sítményt tudhatunk magunk mögött. 14 mérkőzés, 6 győze-

lem, 2 döntetlen, 6 vereség 24 rúgott gól, 25 kapott gól. 

 Az őszi idényt nagyobb reményekkel kezdtük, hisz a játékos állományban nagy 

„mozgás” nem volt. Eligazolt Babos Tamás, Horváth Marcell és Horváth Patrik 

(mindhárman a Csepreg csapatát erősítik), visszatért Antal Ádám – igaz a KÍNAI kikülde-

tése miatt az ősszel nem szerepelt – és Horváth Krisztofer aki a tizenévesek sorát gyara-

pítja. Leigazolt Giczinger Benjámin, Dani bátyjával ők az egyetlen testvérpár a csapatban. 

Szeretnénk az alapbajnokságban legalább a 4. helyen végezni, hogy lehetőségünk legyen 

a felsőházi rájátszásra. A tavaszi felkészülést új edzővel kezdjük meg, Simon Géza fogja 

irányítani a csapatot. Vissza szeretnénk hozni néhány volt játékosunkat Bükről és Csep-

regből, és amennyiben sikerül a tavaszi idény mérkőzéseit sikeresebben vívhatjuk meg. 

 A 2015-16 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 2 millió fo-

rintot fordíthatunk a pálya kerítésének további építésére, a futballkapuk cseréjére és edzés 

eszközök beszerzésére. 

 Köszönjük támogatóink (Bő Község Önkormányzata, Büki Gyógyfürdő Zrt., OTP 

Bank Nyrt.,  Westhigénia Kft., FABRIKA Kft., BAUWERK-N Kft., ÁB SPEED Kft., 

Szabó Sírkő Kft., DAN BOROZÓ, Ernhardt Panzió), ez évi segítségét, szurkolóink segí-

tő biztatását.  

Nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gaz-

dag új esztendőt! 

 

Horváth Jenő 
    

LABDARÚGÁS: Úton a cél felé Sport 

BŐ KÖZSÉG SÍNAPJA 2016-BAN 6. ALKALOMMAL 

Előreláthatólag 2016. januárjában - már VI. alkalom-
mal - ismét megrendezésre kerül Bő Község Sínapja, 
az ausztriai St. Jakob im Walde  vagy Mönichkirchen 
sípályáján (a jelentkezők sí-tudása függvényében).  
 
Szokásainkhoz híven síbuszt is indítunk, melyben 19 
férőhely van.  Az érdeklődők figyeljék a bői honlapot 
valamint az iskola Facebook oldalát! 

  (Babos Nóra) 
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Recept sarok 

BÉCSI VANÍLIÁS KIFLI  

Reklám 

 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-30-4821130 

Hozzávalók: 300 g liszt, 250 g vaj, 100 g porcukor, 10 g vaníliacukor, 
150 g pirított, őrölt mogyoró, plusz vaníliás porcukor hinteni. 
Elkészítés: A vajat, szobahőmérsékleten, a porcukrot, a vaníliát és a 
mogyorót némi liszttel vegyítve robotgéppel összedolgozzuk, 
hozzáadjuk a maradék lisztet és simára keverjük. Fóliába csavarjuk és 
legalább 1 órát a hűtőben pihentetjük. 1,5 cm vastag rudakat sodrunk, 
körülbelül 5 grammos darabokra vágjuk és kiflivé formáljuk. Ha ezzel 
megvagyunk, rakjuk a kifliket sütőpapírral bélelt tepsibe, majd 160°C-
on süssük kb. 15 percig aranybarnára. Még melegen hempergessük 
meg a vaníliás porcukorban, majd amikor kihűlt, ismét szórjunk rá a 
keverékből. (A fotó a híres bécsi Demel cukrászda karácsonyi —  
vaníliás kiflivel díszített—kirakatáról készült.) 

Újságunk 2015. évi utolsó számát tartják kezükben. Reméljük, hogy idén is sike-
rült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekről! Támogatóinknak  

köszönjük a segítséget.  
Minden Kedves Olvasónknak, Támogatónknak békés boldog karácsonyt és  

sikerekben gazdag új esztendőt kíván:  
 

Bő Község Önkormányzata és a HírBŐség szerkesztősége.  

SZABÓ SÍRKŐ KFT    
Mintakert, iroda: 9625 Bő, Petőfi u. 15. 
Tel.: 06-30-9279407 vagy 06-30-7302414  
Tel./Fax: 06-94-386191 
Email: szabosirko@gmail.com 
Web: www.szabosirko.hu 
  
MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-, 
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,  
URNA- SÍREMLÉKEK 

  
Széles szín– és formaválaszték! 

  
A hét minden napján állok rendelkezésére! 

Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó 

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: Csitkovicsné Cséve Viktória, Bük,  

Táncsics u. 18. Tel.: 06-30-633-0453 

A Napos Mező Pékség  
várja kedves vásárlóit hagyományos és 
reform pékáruk nagy választékával. Ter-

mékeinket megvásárolhatják                               
sárvári és szombathelyi üzleteinkben: 

  

Þ Sárvár, Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 

Þ Sárvár, Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 

Þ Sárvár, Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  

Þ Szombathely, Szent Imre herceg utca 1. 

Þ Szombathely, Welther Károly utca 14. 

  

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 


