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Március 15.-ét tiszta szívvel, fenntartások nélkül lehet 

ünnepelni.Előbb volt piros betűs ünnep az emberek 

szívében, mint a naptárban, és kitüntetett szerepét 

azóta is megőrizte: e napon az érzelmek, a hazaszere-

tet,a hazafiság megvallása szép és helyénvaló. Ez a 

nap, a forradalom tiszta, ifjú lendülete, ez a tavaszi 

szabadság ünnep, nemzedékek nevelője volt és az is 

marad.Már a kisgyerekek lelkében is bevésődnek 

ennek a napnak az eseményei: a márciusi ifjak tettei, 

a tizenkét pont kinyomtatása. Azóta nem lehet a nem-

zetről és a szabadságról 48 

szavai és jelképei nélkül 

beszélmi 

De mit is ünnepelünk már-

cius 15-én? Ez az a nap, 

amelyre minden magyar, 

határon innen és túl, büsz-

ke. Büszke is lehet, mert a 

márciusi ifjak példaértékű 

cselekedetet hajtottak vég-

re, amikor szembeszálltak 

az elnyomó hatalommal. 

Az irántuk érzett határtalan tisztelet kifejezéseképpen 

minden évben kokárdát tűzünk a szívünkhöz, újra els-

zavaljuk a Nemzeti dalt, büszkén emlékezünk 

Táncsics Mihály kiszabadítására, s a Pilvax kávéház-

ban történtekre. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári 

Pál kitüntetett szerepét méltatjuk, emlékeinkbe 

véssük, s hangosan szavaljuk a Tizenkét pontot. 164 

évvel ezelőtt egy maroknyi fiatal „írástudó" elindított 

egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Méltán 

lehetünk büszkék arra, hogy városunk szülötte, Petőfi 

Sándor egyik mozgatórugója volt az akkori e-

seményeknek. Papírra vetette forradalmi versét, a 

Nemzeti dalt, melynek minden sorában benne ég az 

egész forradalom tüze, benne van a forradalom if-
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

jainak hívó szava. Képzeljük el, amint a tömeg együtt 

harsogja a vers refrénjét és a szakadó esőben egy em-

berré kovácsolódik a sokaság. Legyünk hát büszkék 

azokra a magyarokra, akik kinyilvánították akaratukat 

1848-ban, s egy emberként álltak a szabadság 

elnyeréséért az elnyomással szemben. A hősök tisztele-

te és a szabadságharc emlékének tovább adása azért 

fontos, hogy a felnövekvő nemzedék értse a forrada-

lom eszméit. Március 15-ét a nemzet szívébe fogadta, 

magyarsága szimbólumának tartja. Nemzedékek 

találtak rá újra és újra e napra, hogy egybeolvasszák 

saját eszméikkel és vágyaikkal a szabadságot és a füg-

getlenséget. Március 15-e összeforrt a forradalom tisz-

ta, ifjúi lendületével. Ez a nap csupa lelkesedés; öröm 

és büszkeség. Az 1848-as 

forradalom óta a 

háromszínű nemzeti zászló 

nemcsak a magyarság, ha-

nem a szabadság jelképe is 

lett. 

Iskolák, más intézmények, 

utcák nevét adjuk a hősök 

előtt áldozva ma is: Petőfi, 

Jókai, Arany János, 

Kossuth, Széchenyi, Batthyányi Lajos, Damjanich, 

Klapka, Bem és társaik, valamint a névtelen hősök és 

áldozatok ezrei előtt tisztelegtünk, nemes hazafisággal 

2015.03.13.-án 18:30 órai kezdettel a bői IKSZT nagy-

termében, a Bői Általános Iskola hatodik osztályának 

köszönhetően, valamint az őket felkészítő Babos Nóra 

osztályfőnöknőnek. 

Ugyanakkor a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti 

Rendezvényszervező Hivatala 2015. március 15. 

napján, nemzeti ünnepünk alkalmából „ A mi Március 

15-énk!-Élőlánc az 1848-1849-es szabadságharc hősei-

nek emlékére” megnevezéssel egy országos, közös me-

gmozdulására pontban 15:00 órakor hangzott el Bőben 

is  Petőfi Sándor: Nemzeti dal, című verse, valamint 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

Március 15. 



2 

tervének elkészíttetésére. 

 A képviselőtestület 2015. február 24-én megtar-

tott ülésén rendelet alkotott a szociális ellátásokról. A 

rendeletalkotást jogszabályi változás írta elő. 

Községünkben pénzbeli szociális ellátás keretében 

rendkívüli települési támogatás, települési temetési 

támogatás és új ellátásként települési gyermekszületési 

támogatás igényelhető. A korábbi ellátások igénylési 

feltételei és maximális összege (alkalmanként 20.000.- 

ft) nem változtak, a települési gyermekszületési támog-

atás összege 20.000.- forint. Természetbeni juttatásként 

továbbra is étkeztetés és ház segítségnyújtás igényel-

hető.  A rendelkezések 2015. március 1. napján léptek 

hatályba. 

 A képviselőtestület 2015. március 16-i 

ülésén módosította a pótlólagos támogatásokkal a 

2014. évi költségvetési rendeletét. A képviselőte-

stület megvizsgálta a Felső-répcementi Többcélú 

Kistérségi Társulásnak a kerékpárút átadására 

vonatkozó kezdeményezését. A kerékpárutat a 

kistérség pályázati pénzből építette ki és most Bő 

község és Bük város közös konzorciumának szeretné 

átadni. A képviselőtestület úgy ítélte meg, hogy a 

kistérség által küldött előterjesztés a felelős döntéshez 

kellő információt nem szolgáltat, a konzorciumi 

szerződésről előzetesen Bük várossal egyeztetni kíván, 

ezért a kezdeményezés ügyében a döntést elhalasztotta. 

A képviselőtestület 1500 ft/m2/hó bérleti díjért meghir-

dette az IKSZT épületében lévő helyiség bérbeadását. 

A bérleti díj a teljes rezsiköltséget tartalmazza. 

A képviselőtestületet a polgármester tájékoztatta a 

tűzoltóautó (ZSUK) és a régi buszmegálló vasanyag 

áron történő értékesítéséről, a lomtalanítás időpontjáról 

(2015. április 9.), valamint az aktuális feladatokról.  

A képviselőtestület döntött arról, hogy felmérést 

készíttet a temető belső útja térkövezésének fo-

lytatásához.  A képviselőtestület a központi előírások 

változására tekintettel rendeletet alkotott az avar és ker-

ti hulladék égetésének szabályairól. 

A rendelet értelmében 2015. április 1. napjától a község 

területén avart és kerti hulladékot (ha megfelelő a 

széljárás és nem nedves az égetni kívánt anyag) csak 

keddi, csütörtöki és szombati napon 9 és 19 óra között 

lehet. 

A Bői Közös Önkormányzati Hivatal és a magam ne-

vében a község minden lakójának kegyelemteljes 

húsvéti ünnepeket kívánok!  

Dr. Vincze György, jegyző 

 A Vas Megyei Kormányhivatal Vezetője, Ha-

rangozó Bertalan kormánymegbízott úr 2014. decem-

ber 31-én meghozott döntésével 2015. január 1. 

napjától a Bői Közös Önkormányzati Hivatalt jelölte 

ki Szeleste és Pósfa községek feladatellátása tekinte-

tében is, így a közös önkormányzati hivatalt 

működtető települések száma 10-re emelkedett. 

A kijelölésre tekintettel Bő, Chernelházadamonya, 

Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony, 

Sajtoskál, Hegyfalu, Szeleste és Pósfa települések 

2015. január 21-én Bő községben együttes ülést tar-

tottak. Az együttes ülésen a képviselőtestületek 

jóváhagyták a kibővült hivatal új alapító oki-

ratát, módosították a működés feltételeit 

szabályozó megállapodást. A képviselőtestüle-

tek helyi rendelettel egységesítették a különböző 

hivatalokból érkezett köztisztviselők il-

letményét. 

A képviselőtestületek egyetértettek a Bői Iskola 

felvételi körzetének változatlanul maradásával. Az 

ülést követően Bő község képviselőtestülete határozott 

a munkáltatói döntésen alapuló bérekről, valamint ar-

ról, hogy fogad kulturális közfoglalkoztatottat. 

 A képviselőtestületek 2015. február 13-án 

Tompaládony községben ismételten együttes ülést tar-

tottak. Az ülésen jóváhagyták a hivatal 2015. évi 

költségvetését, melyet a képviselőtestületek az állami 

támogatás összegével azonos mértékben - 76.165. ezer 

forintban - határoztak meg. A képviselőtestületek a 

Kormányhivatal javaslatára az ügyfélfogadási időkkel 

kiegészítették a hivatal működtetéséről készült me-

gállapodást. A képviselőtestületek határoztak arról is, 

hogy a vízmérő órák tulajdonjogát átadják az üzemel-

tető Soproni Vízmű Zrt-nek. A képviselőtestületek 

kezdeményezték a kistérségben lévő állami kezelésű 

utak felújítását. Bő község képviselőtestülete az együt-

tes ülést követően megtartott ülésén határozatban 

erősítette meg, hogy nincs adósságot keletkeztető fize-

tési kötelezettsége, majd jóváhagyta az önkormányzat 

2015. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és 

kiadási főösszege 155.971 ezer forint. A képviselőte-

stület elfogadta 2015. évi közbeszerzési tervét, köz-

beszerzési értékhatárt elérő beruházást az 

önkormányzat nem tervez. A képviselőtestület határo-

zott termőföld bérbeadásának meghosszabbításáról is. 

A képviselőtestület megbízta a polgármestert, hogy 

szerezzen be árajánlatokat a község belvízrendezési 

Önkormányzati hírek 

rövid előadással emlékeztünk  meg a szabadságharc  eseményeiről, így tiszteletünket téve hőseink s az áldo-

zatok ezrei előtt, nemes hazafisággal.Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult az 

emlékünnep megvalósításához: Babos Nóra, a Bői Általános Iskola hatodik osztály diákjai, Kazmar Tünde, 

Kovács Kitti, Vincze Natália Turbucz Márk s a hangosítást biztosító Horváth Andrásnak valamint a 

jelenlévőknek, akik részt vettek ezeken az eseményeken. 

Kovácsné Jákó Melinda 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 
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Aktualitások 

Értesítjük a község lakosságát, 

hogy 2015. 04. 09-én  

LOMTALANÍTÁS lesz.  

Kérjük, hogy a tárolóedénybe 

el nem helyezhető hulladékot 

reggel 06.00 óráig a hídra kirakni szíveskedjenek. 

A kirakott hulladék a forgalmat nem akadályoz-

hatja.  (Babos Nóra) 

Kérjük adója 1%-ával támogassa a községünkben működő civil  
szervezeteket! 

 

A  „BŐI KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET” adószáma:18891766-1-18 
"GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY" adószáma : 18885235-1-18 

A „RÉPCEVÖLGYE SPORTKÖR” adószáma: 19892911-1-18 
 

Előre is köszönjük! 

1 % 

TISZTELT OLVASÓ! 

LOMTALANÍTÁS 

Tisztelt Olvasó! 

 Kérem, engedje meg, hogy röviden beszámoljak az elmúlt időszakról, a terveinkről, amit az idei 

évben meg kívánunk valósítani. 

 Az újjáválasztott régi-új képviselő testület változatlanul a megkezdett úton kíván tovább haladni. 

Tudjuk, hogy az elmúlt ciklus sok és jelentős beruházással járt, amit nem lesz könnyű megismételni, de 

bízunk abban, hogy a következő időben is tovább fejlődhet településünk. 

Már az ősz folyamán beadtunk egy pályázatot az óvoda és iskola energetikai korszerűsítésére mintegy 

100 mó Ft összegben. A pályázatot befogadták, de még nem érkezett visszajelzés a döntésről, bizakodva 

várjuk az eredményt. 

 Az elmúlt hónapok legjelentősebb eseménye a Bői Közös Önkormányzati Hivatal további bővíté-

se volt. Így most 2019-ig további két településsel (Szeleste, Pósfa) bővült, immáron 10 település és a 

megye 3. legnagyobb hivatala lett a bői. Bízunk benne, és sokat tettünk érte, hogy ezáltal a hivatal hely-

zete stabilabbá váljon, a lakosság kiszolgálása tovább javuljon. Nem mellékesen új dolgozók felvételére 

nyílt lehetőség és a dolgozók bérét is lehetőség volt növelni bízva abban, hogy ez is ösztönzést ad a még 

jobb színvonalú munkavégzésre. S talán a legfontosabb szempont, hogy közben a hivatal költségeihez 

az önkormányzatoknak egyetlen forinttal sem kell hozzájárulni, mert az állam 100%-ban fedezi a költsé-

geket. ( Az így megmaradó pénzt a falu fejlődésére tudjuk fordítani). 

Az idei évben a tervezés és előkészítést részesítjük előnyben, szeretnénk a település csapadékvíz elveze-

tését megterveztetni, hogy egy esetleges pályázatnál 

meglevő tervekkel rendelkezzünk. 

 Testületünk úgy döntött, hogy két dolgot saját 

erőből is megvalósít, az egyik a temető útjának portala-

nítása (térkövezés) és urnafal létrehozása, a másik a volt 

posta épület homlokzatának felújítása. Természetesen 

továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázatokat és ha 

lehetőség adódik, ezáltal is fejlesztjük településünket.  

 Hajós Attila, polgármester 

 

MÁJUS 9: LOVASVERSENY 

2015. 05. 09-én első alkalommal rendeznek 
TÁJÉKOZÓDÁSI LOVASVERSENYT  

Bőben.  
Az egyéni- vagy csapatverseny 09.30 órakor 
kezdődik, a lovasok egy térkép alapján —
meghatározatlan sorrendben — pontokat 
gyűjtenek. Részletek a Facebookon az ese-
mény leírásánál. (Babos Nóra) 
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Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

Az eseménydús decemberi programsorozatok után sem pihent a kultúr-
ház, ezért néhány emlékeztető eseményre hívom fel a lap olvasóinak fi-
gyelmét: 
Bár már nem időszerű, de említésre méltó az ötödik alkalommal sorra ke-
rült „Szilveszter-flash-mob”melynek fénypontja a látványos tűzijáték volt s 
az éjféli koccintást követően az IKSZT épülete helyet biztosított a jelenlé-
vők számára egy kiadós beszélgetésre s szórakozásra. Köszönet vala-
mennyi szervezőnek, támogatónak s résztvevőnek. 
Az újesztendőt a Nyugdíjas klubbal 
indítottuk s pezsgővel, szilveszteri ka-
baré megnézésével indítottuk. 
Amatőr asztalitenisz verseny meg-
szervezésére kerítettünk sort, 
2015.01.17.-én, melynek résztvevői 
voltak: Vincze Erzsébet, Vincze Márton, 

Takácsné Kocsis Szilvia, Szegner Dzsenifer, Haller Attila, Trittremmel Róbert 
és Vincze Simon. A versenyben első helyezést Vincze Márton ért el, őt követ-
te a dobogó második helyén Haller Attila, a harmadik helyezést pedig Takács-
né Kocsis Szilvia nyerte el.  
A hangulat fergeteges volt, íme, egy csoportkép!   
A farsangi időszak közeledtével egy kézműves foglalkozásra hívtuk meg településünk gyermekeit s készítettek 
maguknak s családtagjaiknak farsangi állarcokat. 
Zártkörű rendezvénynek is helyet adott a bői kultúrház, 2015.01.30.-án, mégpedig a gazdák báljának s itt hív-
nám fel mindenki figyelmét, hogy igény szerint településünk kultúrháza teret ad bármilyen rendezvénynek s ter-
meink sokszínűségének köszönhetőem igény szerint bérelhetőek bizonyos rendezvények vagy események meg-
szervezésére. Itt megemlíteném, hogy ugyanígy helyet adtunk egy gazdaképző tanfolyamnak is valamint az Ag-
rárkamara által szervezett Gazdálkodók Fórumának is.  
Ha már a mulatozásnál tartunk, említésre méltó a farsangi időszak felidézése, így hagyományainkat megőrizve a 
Bői Óvoda is kultúrházunkban tartotta meg a minden évben megszervezett bálját,2015.02.07.-én, ami az idén 
kicsit a retró hangulatában bontakozott ki, felidézve a 60-as, 70-es évek emlékeit, s annak megfelelően öltöztek a 
résztvevők. 
Ezt követő hétvégén, 2015.02.14.-én a Bői Általános Iskola is megszervezte a farsangi előadássorozatukat, 
melyen részt vettek a legkisebbektől (első osztályosoktól)-a legnagyobbakig (a terem díszítéséről a nyolcadik 
osztály diákjai gondoskodtak) s szórakoztatták magukat s a közönséget a sokszínű műsorral, természetesen a 
legjobbak ajándékokban is részesültek. Az előadásokat követően, tombola tárgyak sorsolására került sor, majd 
végezetül egy rövid buli erejére is itt maradtak a diákok.  
2015.03.03.-án sor került egy tavaly, egészségi 
problémák miatt, elmaradt könyvbemutatóra, 
mégpedig: PÉK TIBOR: A / mitől vagy kitől/

változó klíma című könyvének ismertetése. A 
könyv a helyszínen megvásárolható volt. 
Ezt követően, március 07.-én a Nyugdíjas klub-
bal egy nőnapi vacsorát szerveztünk meg, egy 
helyi étteremben s a vacsora elfogyasztása alatt 
sok közös élmény s tapasztalat felidézésére s 
megelevenítésére került sor. 

Kovácsné Jákó Melinda 

PROGRAMTERV 

a közelgő eseményekről 

Az eseménydús időszaknak koránt sem vetünk vé-

get, íme egy kis ízelítő a közelgő programjainkról: 

április 11. (szombat): Pizsama party a gyerekek 

számára 

április 18. (szombat): Retró party (felidézve a 70-

es,80.-as évek zenéit, divatjait, s hangulatát) 

május 5. (kedd): A Sok-Szín-Pad alőadása 

május 9. (szombat): Biciklitúrás kirándulás 

május 23. (szombat): Bő régen és ma címmel kép-

gyűjteményekből nosztalgiázunk Bőről 

június 6. (szombat): Legó kiállítás 

A részletekről személyesen a kultúrház épületében, 

illetve az IKSZT Facebook oldalán s majdan a pla-

kátokon, nyomon követhető.                                

(Kovácsné Jákó Melinda) 
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2015. január 11-én tartottuk a bői templomban a Háromkirályok 
eljövetelének ünnepét (Vízkereszt). Az aktívabb iskolás gyermekek 
ismét egy kis jelenetben mutatták be a történetet. Köszönjük a gye-
rekeknek, szüleiknek és felkészítőjüknek az áldozatos munkát, és 
a lelkes közönség tapsait.  
Január hónapban ujjászerveződött a Rózsfűzértársulat. Jelenleg 
62 tagja van. A régi szokásokat felelevenítve, minden hónap első 
vasárnapján találkozunk, ahol közösen imádkozzuk a Rózsafűzért 
és „titkot” cserélünk.  
Január hónapban rock koncertet, februárban pedig jótékonysági 

bált szervezett az újkéri egyházközség az orgona javítási költségeinek fedezésére. Falunkból 
is voltak támogatói a nemes célnak mindkét rendezvényen.  
Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe volt, sokan vettünk részt a szentmisén.  
Február 3-án Szent Balázs püspök ünnepét tartottuk meg.  
Február 11-én déli 12 órakor a „Lourdesi jelenés” időpontjában szentmisével és azt követően 
litániával köszöntöttük a Szűzanyát.  
Február 15-én az időseknek és a betegeknek lehetősége volt felvenni a betegek kenetét, so-
kan éltek is vele.  
Február 18-án volt Hamvazószerda, amikor kezdetét vette a nagyböjt.  Ilyenkor minden pénte-
ken a szentmise előtt, és vasárnap délután Keresztutat imádkozunk, szeretettel várunk min-
denkit. 
A februári iváni hittanversenyen eredményesen szereplő tanulók, márciusban Győrben mér-
hették össze tudásukat. Gratulálunk Vincze Natáliának és Szarka Annamáriának az eredmé-
nyes szerepléshez, valamint  felkészítőjüknek (Vincze Erzsi hitoktató) ezúton kívánunk további 
sikeres oktató tevékenységet.  
Március 17-én volt a Győri Könnyező Szűzanya képének ünnepe, falunkból is voltak zarándo-
kok a jeles ünnepen.  
Március 27-én volt templomunkban a Lelkigyakorlat, melyen Merkli Ferenc vasszécsenyi plé-
bános úr mondott szentbeszédet .   
A nagyheti szertartások időpontjáról  a szentmisék hirdetéseiből  és a  hirdetőtáblákról értesül-
hetnek. 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK !  

(Szabóné Bognár Matild) 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

KÖRZETI HITTANVERSENY IVÁNBAN 

Nagyböjt harmadik hétvégéjén az iváni 
általános iskolában rendezték a kerületi 
hittanversenyt, melyen Bő, Bük, Csepreg, 
Egyházasfalu, Iván és Zsira általános 
iskoláinak 2-8. évfolyamos tanulói vettek 
részt. A közel 100 diákot Fodróczy László, 
iváni plébános úr és a helyi iskola igazgatója 
köszöntötte, aztán a feladatlapok kitöltése 
következett. Az eredményhirdetés után a ver-
senyzők közös imával adtak hálát a napért.  
 
Bői helyezések: 5. évfolyam: 2. Varga Fanni , 
6. évfolyam: 3. Németh Izabella,  7. évfolyam: 
3. Szarka Annamária,  8. évfolyam: 1. Vincze 
Natália, 3. Németh Laura.   (Babos Nóra) 
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ÓVODAI FARSANGI MULATSÁG Az iskola és óvoda hírei 

A Bői Óvodában az új évben a legnagyobb program a 

Farsang volt. Február 6-án az óvodában öltöztek jel-

mezbe a gyerekek. Mindenki a kedvenc jelmezét öltet-

te magára. Jó hangulatban telt a délelőtt. A Tarisznyá-

sok együttes fergeteges zenélésével ért véget a nap.  

Másnap a felnőttek Farsangi Báljával folytatódott a 

mulatozás. A 60-as 70-es évek hangulatát próbáltuk 

felidézni,  a báli ruhákkal, zenével, tánccal.  A Tompa-

ládonyi Fiatalok csoportja ebben az évben is megmoz-

gatták arcizmainkat, humoros jelenetükkel.  Köszönet 

a résztvevőknek, támogatóknak. 

Február végén kellemes meglepetésben volt részünk. 

Nyugat magyarországi Egyetem Soproni Pedagógiai 

Karának Bázisóvodája lettünk. Ezzel a címmel együtt 

jár, hogy a hallgatók gyakorlatra, hospitálásra jöhetnek intézményünkbe, illetve szakmai napokon, prog-

ramokon vehetünk részt a Főiskolán. Március 25-én egy amerikai pszichológus Wes Wingett előadásán 

vehettük részt a Főiskolán.  Nagyon tartalmas, hasznos továbbképzés volt óvónőknek, dajkáknak egya-

ránt.  

Köszönet szülőknek, fenntartóknak, támogatóknak minden segítséget, amit óvodánk működése érdeké-

ben kapunk. 

Az óvoda dolgozói 

ISKOLÁS FARSANG 

MATEMATIKA VERSENY 

Tóth Patrik, isko-
lánk 6. osztályos 
tanulója a Zrínyi 
Ilona Matematika-
verseny megyei for-
dulójában a 17. he-
lyezést érte el. Gra-
tulálunk! 

(Babos Nóra) 

Az iskolások a hagyományok szerint színes műsor-
ral készültek a tél búcsúztatására. 2015. 02. 14-én 
14.00 órakor az alsósok jelmezes bemutatójával 
kezdődött a program, a felsőbb osztályok pedig 
jelenetekkel, táncokkal készültek a farsangra. A 8. 
osztályos diákok a szervezési feladatokat végezték 
el. A zsűri – a tavalyi évhez hasonlóan – idén sem 
hirdetett ki helyezéseket, hanem valamennyi 
osztályból különdíjasokat emelt ki. Az eredményhir-
detés után zsákbamacskát, süteményeket, frissítőket és – Valentin nap lévén - „Szívküldi-
kártyákat” vásárolhatott kicsi és nagy. Ezután - a kissé hosszúra nyúlt - tombolahúzás követke-
zett. Az utolsó nyeremény – egy macitorta – kihúzásával véget is ért a vidám délután. Köszö-
net a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek a sikeres mulatságért! (Babos Nóra) 

SÍELÉSEK 

Az idei tanévben sítábor helyett 3 sí-napot 
rendezett iskolánk. A diákok 2  napon át 
Sankt Jakob im Walde,  az utolsó napon pe-
dig Mönichkirchen pályáin hódolhattak a téli 
sportnak. (Babos Nóra) 
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 Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel, célunk nem változott:  két-

három éven belül  visszajutni a magasabb osztályba. 

A 2014 -2015 bajnoki év tavaszi fordulói elkezdődtek. A csapatban nem sok változás történt az 

őszihez képest, (Csonka Gergő Csepregbe igazolt, Horváth Patrik visszatért hozzánk, Tabányi 

Attila kapust a Körmendi Téglagyár SE-ből igazoltuk át, Balogh Tamás (Kisnyúl) újból a csapat 

rendelkezésére áll, két új igazolásunk is van, Szakolczi Zoltán és Szabó Gábor. 

Jelenlegi keretünk:  

Kapusok: Rácsik János, Giczinger Dániel, és Tabányi Attila. Védők:  Barcza Dávid, Klópusz Márton, Marton Ist-

ván, Boros Tamás, Nagy Róbert, Péntek Ádám, Katzler Ábel, Balogh Máté, Németh Márton, Balogh Tamás. 

Középpályások: Horváth Csaba, Horváth Márton, Horváth Marcell, Horváth Mihály, Dan Sebastián, Roznár Atti-

la, Szabó Gábor, Dohi Zsolt Csatárok: Pusztai Szabolcs, Horváth Patrik, Kovács András, Szakolczi Zoltán 

 Két edzőmérkőzést játszottunk: A Büki TK U-21 ellen 10 gólt rúgtunk, 3 gólos különbséggel győztük, a  

Simaság ellen - elég zord időben - 2 : 2 eredményt értünk el. 

 A két első bajnoki mérkőzésünk jól sikerült, Alsóújlakon 4 : 3-ra, itthon Nemeskolta ellen 2 : 1-re nyertünk, 

a két győzelemmel a tabellán két helyet előre lépve, jelenleg a 9. helyen állunk. 

Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, egyre inkább összeszokott, ezért bízunk a még sikeresebb foly-

tatásban. 

 A 2014-15 évi TAO pályázatunk eredményeként 2 millió forintot fordíthatunk a pálya komfortosabbá 

tételére és a csapat felszerelésének bővítésére. A pályázat maradéktalan felhasználásához mintegy félmillió forint 

önrész szükséges. 

Ezzel kapcsolatban kéréssel fordulunk sportszerető lakosságunkhoz. Annyi esetben mutatta meg települé-

sünk  lakossága az összefogás erejét, hogy bátorkodunk hozzájuk fordulni e jó cél érdekében, hisz a  megva-

lósuló fejlesztések településünk javát szolgálják. Bármilyen szerény mértékű támogatást nagy köszönettel, 

szívesen fogadunk, melyet a melléklet csekk felhasználásával, vagy a takarékszövetkezetnél közvetlen befi-

zetés formájában, bárki teljesíthet. 

Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: Stabilabbá váltunk! Sport 

BŐ KÖZSÉG 5. SÍNAPJA 

Idén 2015. 02. 28-án rendezték meg immár 
ötödik alkalommal Bő község (és környéke) 
sínapját az ausztriai Sankt Jakob im Walde 
sípályáján. Reggel fél 8-kor indult a síbuszból 
és 1-2 autóból álló csapat a bői iskola elől 
Ausztria irányába. Idén jóval kevesebben 
vágtak neki a lejtőknek, mint az elmúlt évek-
ben: a csoport most főleg diákokból állt. Az 
időjárás szinte túl jó volt:  a verőfényes nap-
sütés okozta hóolvadás miatt délután már 
nem volt olyan könnyű síelni. Ennek ellenére 
szép nap volt! Jövőre is!!!  

(Babos Nóra) 

ÚSZÁS 

Miután az Úszó Megyei Diákolim-

pián Gönczöl Mátyás két verse-

nyszámban is az I. helyen végzett, 

így képviselhette megyénket és 

iskolánkat az országos döntőn.  Az 

országos döntőt Győrben rendezték 

március 8-án. Sajnos a felkészülést 

két hét betegeskedés hátráltatta, így 

nem a legjobb formában ugrott 

Mátyás a medencébe. A 100 háton 

volt várható a jobb eredmény, 

reálisan az első hatba jutás. Matyi 9. 

időeredménnyel állt az országos listán a megyei döntők után, 

ezt kettővel megjavítva végül a 7. helyen végzett. 

Március 21-én és 22-én már jobb formában verse-

nyezhetett az ausztriai Spittalban, Karinthiában, 25 méteres 

medencében. Az olasz, osztrák, szlovén csapatokon kívül 

Magyarországról öt egyesület is képviseltette magát. Emelte 

a verseny rangját Takács Krisztián olimpikon jelenléte, aki 

legutóbb 50 gyorson képviselte hazánkat.  Győr színeiben 

jelen volt az Európa-bajnok és világbajnoki 5. Jakabos Zsuz-

sanna, akit sztárként rajongtak körül, valamint a 2. Egerszegi 

Krisztinaként emlegetett 14 éves Gyurinovics Fanni is.   

Matyi 9 versenyszámban indult a két napban. Jól 

úszott, több egyéni csúcsát megdöntötte. Korosztályában 

kicsiként volt jelen, de így is több érmet szerzett. 200 mellen 

I., 100 és 200 háton II., 100 vegyesen pedig III. lett. 

Az idei év Mátyásnak az „építkezés éve”, új 

edzővel dolgozik, kivel a fő cél a technikai fejlődés. 

(Babos Nóra) 
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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 

HÚSVÉTI KALÁCSFIGURÁK Jankovics Bea ajánlásával 

Hozzávalók: 
80 dkg liszt 
4 dkg élesztő 
1 csipetnyi só 
8 dkg kristálycukor 
9 dkg margarin 
2 dl tej 
2 dl víz 
1 tojássárgája a ke-
néshez 
 

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 

Minden kedves Olvasónknak, Támogatónknak kellemes húsvéti ünnepeket kíván:  
 Bő Község Önkormányzata és  
a HírBŐség Szerkesztősége ! 

Az élesztőt feloldjuk a tejben. A 
cukrot és a sót a vízben. 
Dagasztás után 20 percig pi-
hentetjük. Átgyúrjuk, majd 
újabb 20 perc után ismételten 
átgyúrjuk. Pár perc múlva fel-
dolgozzuk. Tetszés szerinti 
húsvéti figurákat formázunk. 
Kelesztés: 45 perc, közben 2-
szer tojásozni kell. 
Sütési idő: kb. 18-25 perc. 


