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Régi hagyományt támasztottunk fel 

2015.06.16-án, amikor a Bői Általános Iskola tanulói 

bemutatták Bőben is, a művészeti szakköri órákon el-

sajátított tudásukat. 

A zeneiskola növendékei (Judy Hodos irányí-

tásával), zongoratudásukkal kedveskedtek a jelenlé-

vőknek s azok közül is csak a legjobb eredményt el-

ért, szorgos ujjak munkáját adták elő, mégpedig: Né-

meth Alexandra, aki szabadidejében, az iskola falai 

között,önszorgalomból gyakorolta s kamatoztatta tu-

dását, Gróf Réka,Németh Izabella, Németh Laura, 

aki teljesen egyedül, hobbi szinten tanulta meg s sajá-

tította el: „Avicii: Hey, brother” 

című dalát, László Lili Molli, 

Gönczöl Bendegúz, Jánosi 

Zsófia és Gönczöl Mátyás 

(négykezes zongoradarabot 

adtak elő), és Gönczöl Má-

tyás. 

A Bői Általános Is-

kola minden évben részt 

vesz a Csepregi illetve Sár-

vári Kulturális Szemlén, 

vers és prózamondásból, így 

idén is április 17-én közel húsz fővel indult az iskola 

a Csepregi Kulturális Szemlére. Majd azok a gyere-

kek, akik Csepregben a legjobb eredményt érték el, 

részt vehettek a Sárvári Kulturális Szemlén is, mivel 

Sárváron erősebb volt a mezőny. Kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtó gyerekek közül említeném:Molnár Bri-

gitta (Nógrádi Gábor: Nyúl) című versével a Csepre-

gi Kulturális Szemlén EZÜST minősítést ért 

el,Takács Evelin (Lázár Ervin: Virágszemű) című 

versével  a Sárvári Kulturális Szemlén EZÜST minő-

sítést ért el, Varga Fanni(K. László Szilvia: 

Csilicsepp) című prózájával a Sárvári Kulturális 

Szemlén ARANY minősítést ért el, Gönczöl Bende-
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

gúz(Szabó T. Anna: Famese) című versével a 

Csepregi Kulturális Szemlén NÍVÓ DÍJAT ka-

pott,Hajtó Ferenc(Janikovszky Éva: Egy kamasz nap-

lója-A tükör előtt)című alkotásával a Sárvári Kulturális 

Szemlén KIEMELT ARANY minősítésben részesült 

s képviselhette iskolánkat Sárváron a Városi Kulturális 

Gálán. Vele kapcsolatosan mindenképp megemlíte-

ném, hogy eddig még soha nem vett részt Kulturális 

Szemlén, de megtalálta személyiségéhez és stílusához 

a megfelelő alkotást, amivel azonosulni tudott,Vincze 

Natália, aki hosszú évek kitartó, komoly munkájának 

meghozta gyümölcsét (Nagy László: Táncbeli tánc-

szók) című versével, ugyanis Csepregen és Sárváron is 

EZÜST minősítést kapott. 

Az est záró de kiemelkedő fénypontja a Bői 

Általános Iskola Színjátszó Cso-

portjának ( Vincze Veronika ve-

zetésével) előadása, Lázár 

Ervin: Bab Berci című mese-

játékának bemutatója volt. A 

színdarabbal két évig foglal-

koztak. A szereposztással kap-

csolatosan megemlíteném 

Szarka Annamáriának ki-

emelkedő tehetségét, aki meg-

mentette a darabot s felvállalta 

a hatalmas szerepet, mondhat-

ni hátán vitte az egész színdarabot s a többiek is sikere-

sen felzárkóztak a szintjére. A színdarabban szereplők 

többsége gátlásos, visszahúzódó, mégis mindenki oda 

tette magát s bizonyított, meg találták a gyerekek a sze-

repet s mondhatni a szerep a gyerekeket. 

Ezúton mondanék köszönetet az est eseményeiért min-

den felkészítő pedagógusnak, a szülőknek, akik segítet-

ték s támogatták gyermekeiket a tehetségeik kibonta-

kozásában s nem utolsó sorban a diákoknak, akik a sok 

tanulás mellett, időt szakítottak az ambíciójuk, tehetsé-

gük s tudásuk kibontakozására s kamatoztatására. 

 

Kovácsné Jákó Melinda 

KULTURÁLIS BEUMTATÓ 
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Bői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségve-

tésének zárszámadását. A hivatal a működéshez biztosí-

tott állami támogatásból el tudta látni feladatait. A kép-

viselő-testületek örömmel fogadták, hogy pályázati ki-

írás jelent meg az óvodai konyhák felújításának támo-

gatására. A pályázatot Bő község képviselő-

testületének kell benyújtania, a testület meg is hozta 

döntését a pályázat benyújtásáról. Mivel az óvoda tár-

sulásban működik, a társulás tagjai döntöttek arról, 

hogy a pályázathoz szükséges 700.000.- forint önrészt 

egyenlő arányban viselik, önkormányzatonként 

100.000.- forintot biztosítanak erre a célra. A képvise-

lők az alkalmazotti közösségek és a szülői szervezetek 

támogatásának ismeretében meghozták a végleges dön-

tést a Bői Óvoda és a Nefelejcs Óvoda összevonásáról, 

elfogadták új alapító okiratát. Simaság község önkor-

mányzata bejelentette, hogy mivel érdekeltsége meg-

szűnt 2015. december 31. napjával kilép az óvodafenn-

tartó társulásból, Hegyfalu község Önkormányzata pe-

dig bejelentette, hogy 2016. január 1. napjával belép az 

óvodafenntartó társulásba. A képviselő-testületek hatá-

roztak arról is, hogy a társulási megállapodás 

módosítását 2015. július 31. napjáig kell a 

képviselő-testületek ülése elé terjeszteni. 

A képviselő-testület 2015. június 1-jén tartott 

ülésén döntött arról, hogy várhatóan 2015. jú-

lius 18. napján tartja meg a hagyományos fa-

lunapot. A Felső-répcementi Többcélú Kistér-

ségi Társulás felajánlotta, hogy a kerékpárút 

üzemeltetését vegye át Bük Város és Bő kö-

zség konzorciuma. A képviselő-testület Bük 

várossal egyeztetve úgy határozott, hogy az 

üzemeltetést nem veszi át, mert a beruházás átvétele a 

pályázatért való felelősség átvállalását is jelentené, 

melyre kellő rálátása nincs. A képviselő-testület elbírál-

ta a temetői járda térkövezésére beérkezett ajánlatokat. 

A képviselő-testület a Szabó Sírkő Kft. bruttó 

2.189.990.- forint összegű ajánlatát fogadta el. A képvi-

selő-testület határozott arról is, hogy elvégezteti az 

IKSZT parkettájának csiszolását és lakkozását. A kép-

viselő-testület döntött újabb pályázatok benyújtásáról, 

ezek a sportöltöző és az óvoda előtti járda felújítását cé-

lozták meg. A képviselő-testület elbírálta a civil szerve-

zetek támogatási pályázatait. A döntés eredményeként a 

sportegyesület 1.250.000.- forint támogatásban része-

sült, melyből 600.000.- forint a TAO pályázat önrészé-

nek biztosítására, 650.000.- forint pedig a működés tá-

mogatására használható fel. A képviselő-testület sajná-

lattal állapította meg, hogy a Bői Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület az előző évben kapott 200.000.- forint össze-

gű támogatást nem használta fel, új támogatás megálla-

pítására csak a korábbi támogatás visszafizetése urán 

van lehetőség. 

Bő, 2015. június 28. 

 

Dr. Vincze György, jegyző 

 

  

A képviselő-testület 2015. április 13-án megtartott 

ülésén új rendeletet alkotott az önkormányzat közmű-

velődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékeny-

ség támogatásáról. A rendelet megalkotását az tette 

szükségessé, hogy a közművelődési feladatokra bizto-

sított 1,2 millió forintos állami támogatás csak akkor 

vehető igénybe, ha a közösségi szintér havonta egy al-

kalommal 21 óráig, a könyvtár pedig hetente egy alka-

lommal munkaszüneti napon is nyitva tart. A nyitva 

tartás az állami támogatás lehívási feltételeinek meg-

felel. A képviselő-testület elfogadta társadalmi-

gazdasági programját megbízatásának időtartamára. A 

program az önkormányzat honlapján közzétételre ke-

rül. A képviselő-testület döntött arról is, hogy 

183.000.- ft+ÁFA összegért az IKSZT (művelődési 

ház) épületét is védő kamerarendszert építtet ki. 

A képviselő-testületek 2015. április 22-én Bő község-

ben megtartott együttes ülésükön beszámolót hallgat-

tak meg a közrend és közbiztonság helyze-

téről. Örömmel állapították meg, hogy a tér-

ségben az átlagosnál kevesebb bűncselek-

ményt követnek el. A képviselő-testületek 

elfogadták gyermekvédelmi és családsegítő 

szolgálatok beszámolóit és a gyermekvédel-

mi munkáról szóló beszámolókat. Döntöttek 

arról, hogy a közös önkormányzati hivatal-

nak 400.000.- forint beruházási célú támo-

gatást biztosítanak új fénymásoló beszerzé-

séhez. A régi fénymásoló az óvoda részére 

kerül térítésmentesen átadásra. A képviselő-testületek 

szándéknyilatkozatot fogadtak el arról, hogy 2015. 

szeptember 1. napjával összevonják a Bői Óvodát és a 

hegyfalui Nefelejcs Óvodát. A Nefelejcs óvoda a Bői 

Óvoda telephelyeként működik tovább. Az együttes 

ülést követően a képviselő-testület határozott a zár-

számadásról szóló döntés meghozatalának elnapolásá-

ról, valamint arról, hogy az elhanyagolt ingatlanok tu-

lajdonosait felszólítja ingatlanuk gyommentesítésére. 

A képviselő-testület 2015. május 5-én megtárgyalta 

és elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetés-

ének végrehajtását. Az önkormányzat jogszabályban 

előírt kötelező feladatait, önként vállalt feladatait telje-

síteni tudta, a költségvetésben hiány nem keletkezett. 

A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi belső elle-

nőri jelentést. A jelentés a gazdálkodást jónak minősí-

tette, a civil szervezetek támogatási rendszerének át-

alakítását javasolta (a támogatási rendszeren az önkor-

mányzat az előző évben már változtatott). A képviselő

-testület pályázatot hirdetett a civil szervezetek 2015. 

évi támogatására. A képviselők végül döntést hoztak 

arról, hogy megkezdik a temető belső járdáinak térkö-

vezéssel történő kiépítését, a polgármestert megbízták 

három árajánlat beszerzésével. 

A képviselő-testületek 2015. május 26-án Hegyfalu 

községben megtartott együttes ülésükön jóváhagyták a 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

2015. 05. 10-én szezonnyitó vásárt rendeztek a Kemen-
cés Falusi Vendégasztalnál, ahol 10 órától 19 óráig vár-
ták az érdeklődőket a környék termelői, kézművesei. 
Lehetett venni mézet, sajtokat, kézműves csokoládét, 
mézeskalácsot, rétest, lekvárt, szörpöt, tökmagolajat, ba-
bákat, virágokat, kerámiát, kreatív játékokat. A gasztronó-
miai élvezetek kínálatát a füstölt, illetve a helyi kemencé-
ben sütött ínyencségek jelentették, melyet minőségi som-
lói borokkal lehetett leöblíteni. Természetesen a kicsikre 
is gondoltak: Ők kreatív játékokat próbálhattak ki, lufit 
hajtogathattak vagy kocsikázhattak. (Babos Nóra) 

GYERMEKNAP 

SZEZONNYITÓ VÁSÁR 

Ez évben egy kicsit megkésve, - június 14-én -, de 
annál nagyobb várakozással várt programot szerve-
zett a Bői Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a telepü-
lésen működő gyermekintézmények aktív közremű-
ködésével, a körzet gyermekei, fiataljai és a kísérő 
szülők részére. Az egyszerű „ZSETONSZERZŐ” 
játékok (hulla-hopp karikázás, ugrókötelezés, célba 
dobás, 7-es rúgás stb.), a valamivel bonyolultabb 
Gyermeknapi Hét Próba (társhordás, labdaveze-
tés, betűtészta, kvíz kérdések, forró a doboz, perec 

a lisztben, vizes váltó), a foci (Gyerekek – Anyukák, Diákok - Fiatalok) mind - mind olyan idő-
töltés 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, három csapatban, közel ötvenen vettek részt, kicsik, nagyobbak és fel-
nőttek egyaránt. 
A kínálatot színesítette az Inci-Finci „társulat” „KALÓZ PARTY” interaktív előadása. Kezdő 
programként kitűnő „felvezetése” volt az egymást követő játékoknak. Megmozgattak kicsiket, 
nagyokat egyaránt, a gyerekek nagy kedvvel, vettek részt a színes, sok játékelemet tartalmazó 
felszabadult, vidám hangulatú show-ban. Különösen „felemelő” volt a kalóztanoncok által elkö-
vetett polgármester „röptetés”.  
A kínálatban szerepelt arcfestés és csillámtetoválás is. Köszönet a Családsegítő Szolgálat dol-
gozóinak és Marton Eszternek, akik nagy lelkesen, nem fáradva mindezt ajándékul adták a 
kicsiknek. A Szülői Munkaközösség ízletes étellel (KRUMPLI SPIRÁL), a Dan Borozó sokféle 
hűtött itallal, fagylalttal állt az éhezők és felfrissülni vágyók rendelkezésére. A nap végére elfo-
gyott a sok csoki, cukor, ropi és más édességek és már csak az egyes versenyszámok értéke-
lése volt hátra. Horváth Jenő ismertette az egyes versenyszámok eredményét és adta át a 
csapatoknak a díjakat.  
A résztvevők élményekkel gazdagodva, egy tartalmas délutánt átélve búcsúztak a rendez-
vénytől. (Horváth Jenő) 

FALUNAP: 2015. 07. 18. 

A bői falunap időpontja előreláthatólag 2015. július 18. Bővebb információ 
hamarosan a honlapon és a plakátokon. 
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Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

Szokásomhoz híven, néhány megvalósult programról szeretnék tartani egy 

kis beszámolót, melyeket megvalósítottunk az utolsó beszámoló óta 

Pizsama party 

A helyi gyerekek megmozgatása érdekében, egy pizsama partyt szerveztünk, 

mely keretén belül, a gyerekek több területen (táncverseny, párnacsata, mese-

mondó vetélkedő, gyorsasági verseny, tánctanulás) megmérhették tudásukat s 

szerezhettek új tapasztalatokat. 

A vetélkedők során, csapatokat alkottak s így sort kerítettünk új kapcsolatok 

kialakulására s esélyt adtunk új ismerkedések megvalósulásának is. 

Szavaló verseny 

A költészet napja (április 11) alkalmából, a helyi s környékbeli alsó tagozatos 

gyerekei között szavaló versenyt hirdettünk meg, hogy megismertessük velük 

mit is jelent egy költemény, tudatva velük továbbá, hogy miért is fontos a 

költészet napja s tudásukat felmérve tapasztalatokkal, s élményekkel gazdagodjanak s persze okleveleikkel, illetve emléklap-

jaikkal ékesítve gyűjteményük sorozatát büszkélkedhessenek, hogy ők is részesei voltak e jeles nap eseményeinek. 

Anyák napi kézműves foglalkozás 

Anyák napja alkalmából, a bői s környékbeli gyerekek számára, meghirdettünk egy kézműves foglalkozást, mely keretén 

belül az édesanyáknak illetve nagymamáknak készíthettek a gyerekek, illetve felnőttek, fényképkereteket saját fantáziájuk 

szerint. A képkereteket kidíszítettük s bele ragasztottuk saját, illetve gyermekeink fényképeit. A program célja az volt, hogy 

éreztessük a gyerekekkel, hogy mennyire fontos egy anya, édesanya, nagymama szerepe az életünkben s ebből hagyományt 

teremtsünk s így háláljuk meg áldozatos mindennapi fáradozásaikat irántunk. 

Retro party 

A retró hangulatát, zenéit s élményeit felidézve, sort kerítettünk egy igazi, hangulatos szombat esti partyra, melynek célja: a 

fiatal, illetve középkorúak megmozgatása s a múlt eseményeinek felidézése volt. Az est eseményei közé sorolható volt a 

meghívottak által hozott tombola tárgyak kisorsolása, karaoke verseny, "hölgyválaszt" s az est fénypontja, egy hölgy előadá-

sa volt, aki élőben énekelt el néhány ismert dalt a '90-s évek zenéiből. 

Májusfafa állítás 

A helybéli fiatalokkal kollaborálva, megszerveztük településünk történetében először, egy májusfa állításának megvalósítá-

sát, lelkesítve ez által a község fiataljait a közösségépítésre s igyekszünk ebből hagyományt teremteni. A májusfára felkötöt-

tünk egy üveg pezsgőt, melyet május utolsó napján, valamelyik fiatalember megszerezhetett, úgy, hogy felmászott érte a fa 

tetejére. 

A Sok-szín-pad Társulat - Kel a borjú című előadása 

A környéken működő, több díjat elnyert Sok-szín-pad amatőr színtársulat, két rövid, mókás, aktuális tematikájú előadással 

tisztelte meg településünk lakóit. A program célja volt: a helyi, illetve környékbeli lakosok megmozgatása, közösségépítő 

céllal, valamint az idősebb korosztály számára (akik nem tudnak, bizonyos okok miatt eljutni egy színházi előadásra) biztosí-

tani egy színdarab megtekintését.  Az est eseményeihez sorolhatjuk, a Bői Óvoda néptánc csoportjának szívmelengető elő-

adását, bemutatva apró, ügyes, szorgos kis tánclépésekkel, hogy ők is részesei a társadalomnak. 

Ha már a gyerekeknél tartunk, megemlíteném az Ilyés Szabó Anna, mesemondó, lélegzetelállító mese délutánját, mely elő-

adás a Szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtárnak köszönhetően valósult meg. 

Ezt követő hétvégén pedig ügyességi versenyt hirdettünk meg, ugyan csak a gyerekek számára, melyet követően, a helyszí-

nen készített ételből fogyaszthattak (lásd sporthírek). 

     S hogy kicsit a felnőttekről is említést tegyek, megemlíteném a „Ki(k) vagyok én?” Című önismereti előadást, Zsolnai 

Rita előadásában, ami úgyszintén a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárnak köszönhetően valósult meg. 

Nyugdíjas évadzáró est 

Nem is oly régen köszönthettem a nyugdíjas klub tagjait s máris lezártunk egy évadod, amit egy közösen elfogyasztott va-

csorával ünnepeltünk meg, szám szerint huszonhatan s örömmel jelentem ki, hogy minden egyes találkozó kellemesen, ese-

ménydúsan s önfeledt hangulatban zajlott. 

                 Most pedig megemlítenék néhány tervezett programot: 

Varrókosár (foglalkoztató előadás a gyerekeknek), nyári tábor a büki Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat közreműkö-

désével, falunap, kirándulás, stb. 

A programokról részletesebben az IKSZT honlapján, valamint a szervezőknél. 

 

Beszámoló csomagom végéhez érve, egy kéréssel fordulnék településünk lakóihoz. 

Mivel színesebbnél színesebb s érdekesebbnél érdekesebb programokat szeretnék szervezni, BŐ LAKOSAINAK, de 

sajnos az érdekeltség mondhatni nagyon minimális, ezért arra gondoltam, hogy kihelyezek egy dobozt az IKSZT ol-

dalsó bejáratához, amit ötlet doboznak fogok elnevezni s örülnék, ha abba helyeznék el ötleteiket a megszervezendő 

programokkal kapcsolatosan. Mindezt azért kérem, mert szeretnék olyan programokat szervezni, melyekre szívesen 

eljönnének s megtekintenék. 

Előre is köszönöm közreműködésüket. 

 

Kovácsné Jákó Melinda 
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Április 1-jén Vincze Erzsébet hitoktató szervezésében 8 diák részt vett a győri székes-

egyházban Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért tartott virrasztáson.  

Április 18-án Győrben Szarka Annamária és Vincze Natália részt vett a hittanversenyen 

és a középmezőnyben végeztek. Gratulálunk, és köszönjük a részvételt, felkészülést, fel-

készítést és a szülők támogatását.  

A húsvéti szertartásokat az énekkar szereplése tette ismét szebbé, köszönet érte.  

Májusban minden vasárnap délután és hét közben a szentmisék előtt lorettoi litániát imád-

koztunk. 

Május 24-én Pünkösd ünnepén volt Górban az elsőáldozás, ahol 11 kisgyermek vette ma-

gához az Úr Jézust.  

Május 30-án a Chernelházadamo-

nyai Lourdesi barlangnál a 

damonyai és bői hívek közösen kö-

szöntötték a Szűz Anyát. 

Május 31-én a szentmise után tar-

tottuk „a Hősök Napi” megemléke-

zést, ahol Hajós Attila polgármes-

ter úr mondott ünnepi beszédet, 

majd Jász László plébános úrral 

közösen imádkoztunk hőseinkért.  

Június 7-én volt az Úrnapja temp-

lomunkban, köszönet mindazok-

nak, akik az ünnep szebbé tételé-

ben tevékenykedtek.  

Június 7-én volt falunk fiataljainak 

bérmálkozása is, ezúttal a büki templomban. Dr. Pápai Lajos Püspök Úr szolgáltatta ki a 

bérmálás szentségét. Falunkból 4 fiatal vált az egyházközségünk felnőtt tagjává. A fiata-

lok hitéletben való aktív részvételére ezután is számítunk. 

Június 14-én a szentmise után „Szentségkitétellel” kezdődött a szentségimádási nap és 

délután fél 2-kor „Szentségeltétellel” zárult. Sajnos nagyon kevesen voltunk ismét, ami 

még szomorúbb, hogy fiatalokat 

szinte alig lehetett látni.  

Idei évben hittantábort nem szerve-

zünk, azonban egynapos kirándulá-

sokra lehet jelentkezni. Ezek idő-

pontja a folyamatosan frissített 

honlapon lesz látható, valamint a 

szentmise hirdetéseiben hallható.  

Mindenkinek kellemes nyári pihe-

nést kívánunk, de a szünidőben 

sem feledkezzünk meg a lelki fel-

töltődésről. 

Sza.Bo.Ma. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 
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A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY Az iskola és óvoda hírei 

Alsó sor (balról jobb-

ra): Vincze Natália, 

Németh Judit, Konyher 

Anna, Fördősné Hor-

váth Judit (osztály-

főnök), Hajas Vivien, 

Németh Laura, Kovács 

Kitti. 

Felső sor (balról jobb-

ra): Trittremmel Ró-

bert, Kiss László, Nagy 

Norbert, Magó Máté, 

Sifter Renátó, Horváth 

Kristóf, Szilágyi Ta-

más, Lukács Márk, 

Varga Gergő. 

OSZTÁLYKIRÁNULÁSOK 

LŐRINCZ BRIGITTA ORSZÁGOS BAJNOK LETT CSAPATÁVAL 

A Bői Általános Iskolában az idei tanévben is szí-
nes kirándulásokon vehettek részt a tanulók: 
Az 1. és 2. osztály Kőszegen és Gyöngyösfalu-
ban a Holdfényligetben járt. 
A 4. osztály az Őrségben töltött egy tartalmas 
napot. A 3. és 5. osztályosok a Balaton-felvidék 
nevezetes helyeit keresték fel. A 6. osztályosok a 
közeli Burgenlandba látogattak el. A 7. osztály a 
Pannonhalma-Győr útvonalat választotta. A 8. 
osztályosok pedig 2 nap alatt Fertődöt, Sopront 
és Bécset fedezték fel.  (Babos Nóra) 

Megnyerte az U11-es kézilabda gyermekbajnokság 
országos döntőjét a szombathelyi Student Comfort 
KUK együttese.  A csapat tagja, Lőrincz Brigitta 
(a fotón sötét mezben), iskolánk 6. osztályos tanu-
lója, aki társaival lapzártánk idején is egy horvátor-
szági kupán vesz részt. A szombathelyiek a döntő-
ben Debrecen ellen győzedelmeskedtek, a jó csa-
patmunka mellett Brigi kiemelkedő kapusteljesítmé-
nye is nagyban hozzájárult az országos bajnoki cím 
elnyeréséhez.  (Babos Nóra) 

Valamennyi  ballagónak az életpályájához sok sikert kívánunk! 



7 

 A 2014 -2015 bajnoki év befejeződött. 26 mérkőzést játszottunk 11 győzelmet arattunk, 3 

mérkőzés döntetlen lett, 12 vereséggel zárult. A megszerzett 36 ponttal csapatunk a nyolcadik 

helyet szerezte meg. A tavaszi jobban sikerült, mint az őszi szezon, pontjaink többségét – 20-at – 

tavasszal szereztük. Gólkülönbségünk is pozitív lett, 60 rúgott góllal szemben a kapott gólok 

száma 55. 

A gólszerzésben elsősorban Pusztai Szabolcs és Horváth Patrik jeleskedett, előbbi 20, utóbbi 

11 góllal terhelte az ellenfelek hálóját. Továbbra is gond, hogy játékosaink többsége olyan munkarendben dolgo-

zik, hogy nem tudnak hétről-hétre a csapat rendelkezésére állni. Ennek ellenére megálltuk helyünket a bajnokság-

ban, hiszen egyszer sem fordult elő hiányos kiállás, minden mérkőzésünkön teljes csapattal vettünk részt. Akikre 

legjobban lehetett számítani: Boros Tamás, Giczinger Dániel, Horváth Patrik, Marton István, Nagy Róbert, 

Pusztai Szabolcs, Roznár Attila. Ők szinte valamennyi mérkőzésen szerepeltek. A fentiek adják a következő idő-

szak, bajnokság feladatait: Stabilizálni kell a játékos állományt, ez a jelenleg a keretbe tartozó labdarúgók motivá-

lásával, és új igazolásokkal lesz elérhető, nagy eredmény, hogy nincs távozó a csapatból, sőt Antal Ádám a követ-

kező bajnokságban már újból csapatunkat erősíti. Javítani kell az edzés látogatottságot, de tudjuk ez a nyári idő-

szakban nehezen teljesíthető. A következő bajnokságot is ebben az osztályban kezdjük, jelenleg nem tudni hány 

csapat szerepel majd a sárvári csoportban. Ezzel egyelőre nem foglalkozunk, jelenleg szünet van, a következő baj-

nokságra július közepén kezdjük meg a felkészülést. 

A 2014-15 évi TAO pályázatunk eredményeként 2 millió forintot fordíthattunk a pálya komfortosabbá tételére és a 

csapat felszerelésének bővítésére. A múlt évben elkészült a sportlétesítményt körülvevő kerítés első üteme, - a mű-

út felőli terület került lezárásra -, jelenleg a rét felőli oldal kerítése épül, mire e sorokat olvassák már bizonyára el 

is készül. A terület teljes lezárására a következő évben kerül sor. Ezzel egyidejűleg a meglévő vas kapukat FIFA 

minősítésű alumínium kapukra cseréljük, erre vonatkozó pályázatunkat az MLSZ befogadta. 

Végezetül köszönetet mondunk minden támogatónknak, elsősorban Bő község Önkormányzatának, és az alábbi 

gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak:  Büki Gyógyfürdő Zrt.,  WestHigénia Szombathely Kft., FABRIKA 

Kft., BAUWERK Kft., ÁB SPEED Kft.,  „Dan” Borozó, Simon András, Nagy András. 

Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: Mérleg! Sport 

TÁJÉKOZÓDÁSI LOVASVERSENY 

Május 9-én első alkalommal került megrendezésre Bőben és környé-

kén „Tájékozódási lovasverseny”. 

10 lovas, párosan 5 csapatban nevezett. Voltak akik Budapestről, Mo-

sonmagyaróvárról, Tapolcáról, Ivánról, Kőszegről és Nagycenkről 

érkeztek. A lovasok rajt előtt kaptak egy térképet, amin be volt  jelölve 

10-15 pont, melyeket „élőben” meg kellett keresniük. A pontoknál 

találtak egy lyukasztót, amivel az ugyancsak a rajtnál kapott kártyán 

kellett egyet lyukasztaniuk. A versenyt pedig az a versenyző nyerte, 

aki a legrövidebb idő alatt megtalálta az összes pontot. A verseny 

győztese, aki hibátlanul, a legrövidebb idő alatt teljesítette a pályát, 

Fodor Krauth Márta és Bánki Loránd budapesti páros volt, 2 óra 54 

perc alatt értek be a célba. Második helyezett Pócza Albert és Nagy 

Imola lett, a dobogó harmadik fokára pedig Halasi Csilla és Pajor Ta-

más állhatott.  

(Vincze Bence) 

GÖRKORIVERSENY 
Június 06-án kerítettünk sort egy gör-

korcsolya, illetve akadályverseny meg-

valósítására, melyre szép számmal vol-

tak jelentkezők. A legkisebbek gyalo-

gosan birkóztak meg a vízzel, ugyanis 

kanálban, majd pohárban kellett el-

vinniük a vizet, egyik állomásról a má-

sikra, ez időre s ügyességre ment. A 

nagyobbak görkorcsolyával küzdöttek 

céljaik eléréséért, bizonyos akadályok-

kal megbirkózva. S hogy a móka sem 

maradjon ki a nap eseményeiből, a 

verseny végén, a hőséggel küszködve, 

egymásra öntötték a nap sugaraitól 

megmelegedett vizet.  

A verseny végén minden gyerek s fiatal 

megkapta a megérdemelt érmét, vala-

mint a helyszínen készített gulyásleves-

sel és fagylalt jeggyel díjaztuk ügyessé-

güket s kitartásukat. 

Köszönet a támogatóknak az esemény 

megvalósulását. 

Kovácsné Jákó Melinda 
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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 

A Napos Mező Pékség  
várja kedves vásárlóit hagyományos és 

reform pékáruk nagy választékával. 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári és szombathelyi üzleteinkben: 
 

Sárvár, Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 

Sárvár, Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 

Sárvár, Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  

Szombathely, Szent Imre herceg utca 1. 

Szombathely, Welther Károly utca 14. 

 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

Kemencében sült oldalas Kántor Tibor ajánlásával 

Hozzávalók: 
-1 kg oldalas 

-8-10 szelet hajszál-

vékony füstölt sza-

lonna 

-magyaros fűszer-

keverék 

-4-5 gerezd fok-

hagyma 

-kevés zsír 

Előkészítési idő: 2 

óra 

Sütési idő: 2 óra 

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: Csitkovicsné Cséve Viktória, Bük,  
Táncsics u. 18. Tel.: 06-30-633-0453 

 
 
 
 

 
Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  

indul Bükön havonta. 
Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-30-4821130 

A húst megmossuk, megszórjuk 

a fűszerkeverékkel, és úgy 2 

órán át állni hagyjuk benne. 
Az étel elkészítése: Egy tepsi 

aljára kevés zsírt kenünk, lerak-

juk a szalonnákat, rá a húst, és 

arra szórjuk a karikákra vágott 

fokhagymát. Kevés vizet ön-

tünk alá, lefedve pároljuk kb. 

másfél óráig. Ezután fedés nél-

kül, a saját levével locsolgatva 

sütjük, míg szép piros, ropogós 

lesz (csak a külseje - belül por-

hanyósnak, puhának kell lennie). Köretnek ízlés szerint bármit kínálhatunk, de 

friss kenyérrel, savanyúsággal az igazi! 


