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 Az elmúlt  
héten volt tele-
pülésünkön a 
közmeghallgatás, 
ahol beszámol-
hattam a 2015-ös 
évről és a 2016-os 
esztendő terveiről. 
 Ezúton sze-
retném a legfonto-
sabb dolgokat az ol-
vasóval is megosz-
tani. 
 Úgy gondolom, 
hogy a 2015-ös év 
sikeres volt az 
önkormányzat 
számára, sikerült a 
költségvetési stabili-
tást s vele a 
működtetést bi-
ztosítani  s mellette 
különböző fejlesztés-
eket is me-
gvalósítani. 
 A teljesség 
igénye nélkül: óvoda 
felújítás, temető út 
térkövezése, urnafal 
építése, régi posta homlokzat felújítása stb. 
 Természetesen az idei évben is sze-
retnénk, ha tovább szépülne községünk. A Szent 
János szobortól a játszótérig a park befejezése 
láthatóan jó ütemben zajlik s hamarosan elkés-
zül. Vele párhuzamosan az Áfész bolt (szolgálati 
lakás) melletti fal mögötti területen ren-
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

dezvénytér épül. A későbbiekben egy sportpályát 
is szeretnénk itt kialakítani s így akár a falunapot  
is itt lehetne megtartani. A felújítás kapcsán me-

goldódik a piac előtti 
csapadékvíz elveze-
tés, a járda felújítása 
és megvilágítása, a te-
lefonoszlop kiváltása a 
Szent János szobor 
felújítása.  
  A Széchenyi 
utcában a buszme-
gállótól a Petőfi utcáig 
megújul a járda asz-
faltburkolata is.  
 Mindenképpen 
szeretnénk pályázati 
forrásból  az orvosi 
rendelő épületét is 
felújítani (nagyon 
ráférne), a tervezési 
munkálatok folyamat-
ban vannak.  
 Nem mondtunk 
le az iskola energetikai 
felújításáról sem.  
Mindezek mellett 
számos más projekt 
előkészítésén is 
munkálkodunk. Sze-
retnénk, ha egy év 
múlva minél több me-

gvalósult beruházásról adhatnánk hírt! 
 Minden kedves olvasónknak jó egészséget 
kívánok,  s egyúttal kérem a lakosságot támog-
assák önkormányzatunkat! 

Hajós Attila 

polgármester 

Tisztelt Olvasó! 
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A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, 
hogy a községben működő intézmények épületei 
közül legfontosabb az orvosi rendelő épületének 
felújítása. 
Mivel a közeljövőben nyílik meg e célterületre pál-
yázati lehetőség, a képviselő-testület úgy foglalt 
állást, hogy megkezdi a pályázat előkészítését. 
Az előkészítő szaktanácsadói munkák el-
végzésével a testület az NLC Tanácsadói Csoport 
Kft-t bízta meg. Az előkészítés költsége 250.000 
Ft+ÁFA. Sikeres pályázat esetén a közreműködői 
díj a pályázaton elnyert összeg 8%-a. 
A képviselő-testület 2016. március 10-i ülésén 
először a polgármester beszámolóját hallgatta 
meg a két ülés közötti időszak eseményeiről. A 
Soproni Vízmű Zrt. folytatni kívánja az ivóvíz-kutak 
védőterületén lévő szemétlerakás (volt szemét-
telepi út) felszámolását. A képviselő-testület 
döntött arról, hogy vállalja az elszállítandó szemét 

elhelyezésének költségeit.  Az 
önkormányzat az utat sorompóval 
lezárta. Kérjük a lakosságot, hogy 
működjön együtt az illegális szemétler-
akás megakadályozásában! 
A képviselő-testület határozott arról, 
hogy folytatja a Köztársaság téri park 
felújítását. 
A Petőfi utca végén lévő telkeket me-
gvásárló befektetők kérték a rendezési 
tervnek az elmúlt évben megkezdett 
módosítási eljárásának folytatását, a 
képviselő testület a háromoldalú ter-

vezési megállapodást jóváhagyta (a költséget a 
befektető viseli). 
A képviselő-testület módosította az új kormányzati 
funkciókódok felvételére tekintettel a Répcementi 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. 
A képviselő-testület felülvizsgálta a szociális 
ellátásokról szóló rendeletét. A hatékonyabb 
segítségnyújtás érdekében a képviselő-testület az 
egy alkalommal adható támogatás összegét 
50.000.- forintra növelte, a jogosultsági feltételt pe-
dig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-ára növelte. 
A képviselő-testület a temetőbe gépkocsival 
történő bejárást a létesítmények védelme 
érdekében korlátozta. 
A képviselő-testület 2016. március 14-én közmeg-
hallgatást tartott, melyen a polgármester tájékoz-
tatta a lakosságot az elmúlt év eseményeiről, a 
2016. évi tervekről. 
 

Dr. Vincze György 
jegyző 

 Bő Község Képviselő-testülete 2016. január 
4-én megtartott ülésén dolgozója munkas-
zerződésének meghosszabbításáról és a 
tulajdonában lévő lakás ideiglenes bérbeadásáról 
döntött (az ideiglenes bérbeadásra nem került 
sor). 
A képviselőtestületek idei első együttes ülésüket 
2016. január 25-én a Bői Integrált Közösségi 
Szolgáltató Térben tartották meg. 
A képviselő-testületek elfogadták a Bői Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról készült bes-
zámolót, jóváhagyták a hivatal 2016. évi költség-
vetését és fenntartották az elmúlt évben beveze-
tett illetménykiegészítés rendszerét. A 
jóváhagyott költségvetés alapján a hivatal 
működésnek költségeit a feladatra kapott nor-
matíva fedezi. 
A képviselő-testület 2016. február 8-
án megtartott ülésén először bes-
zámolót hallgatott meg az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér munkájáról, 
határozatot hozott az önkormányzat 
dolgozói munkáltatói döntésen alapuló 
bérrendezéséről. A képviselő-testület 
a jogszabályi előírások szerint határo-
zatban állapította meg, hogy hi-
telállománya nincs, majd jóváhagyta 
2016. évi költségvetését, a pótlólagos 
állami támogatásokkal módosította 
2015. évi költségvetésének 
előirányzatait. A közelmúltban bevezetett, a rás-
zoruló gyermekek nyári étkeztetésére tekintettel 
a képviselő-testület módosította a kormányzati 
funkció kódokat. 
A Soproni Vízmű Zrt. több környékbeli település 
szennyvízelvezetésének megoldása érdekében 
azt javasolta, hogy Bő, Chernelházadamonya, 
Gór, Répceszentgyörgy Sajtoskál és Simaság 
községek hozzanak létre szennyvízelvezetési ag-
glomerációt. Agglomeráció létrehozására azért 
van szükség, mert ha a lakosság létszáma eléri a 
2000 főt, lehetőség nyílik pályázat benyújtására. 
A képviselő-testület a közös érdekre tekintettel az 
agglomerációhoz csatlakozott, mivel azonban a 
községben már kiépült a csatorna, határozatában 
rögzítette, hogy anyagi kötelezettség az együtt-
működésből fakadóan nem terhelheti. 
A képviselő-testület határozatban rögzítette a kö-
zelmúltban vásárolt kistraktor üzemanyag 
elszámolásának szabályait, jóváhagyta a 
polgármester beszámolóját a két ülés közötti 
időszak történéseiről, majd cserélte a helyi 
építési szabályzat helyi védettséget tartalmazó 
függelékét. 
A képviselő-testület a következő ülését 2016. 
február 23-án tartotta meg. 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

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 % 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLATA 

-2016. április 05-én, 18:00 órától  ismét minden érdeklődőt vár a Nyugdíjas Klub. 
-2016. április 09-én, 15:00 órától  Pizsama partit rendezőnk a gyerekeknek. 
-2016. április 16-án, 19:00 órától TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁLRA invitáljuk a táncolni és szóra-
kozni vágyókat. A jó hangulatról Galavits László gondoskodik, az est programja: tombola, 
meglepetés sztárvendég, kívánságműsor. 
-2016. április  2-án, 9-én, 23-án és 30-án, 17:00 órától a ZUMBA tánccal ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők.  
-2016. április 18-án, 13:00 órától próza és versmondó versenynek ad otthont a Művelődési 
Ház (IKSZT),  a Bői Általános Iskola alsó tagozatos diákjai részvételével. 
-2016. április 19-én, 15:00 órától véradásra lesz a Művelődési Házban (IKSZT). 
-2016. április 30-án ismét májusfaállítást szervezünk a Főtéren. 

(Jákó Melinda, IKSZT munkatárs) 

MÁJUS 8: SZEZONNYITÓ VÁSÁR A FALUSI VENDÉGASZTALNÁL 

2016. 05. 08-án tartja termelői és kézműves vásárral  
egybekötött 

SZEZONNYITÓJÁT 
A BŐI KEMENCÉS FALUSI VENDÉGASZTAL. 

 
Megismerhetik a környék termelőinek és kézműveseinek 
kínálatát, megkóstolhatják a  kemencében sült hagyomá-
nyos ételeket egy programokkal színesített családi  na-
pon. 

(Babos Nóra) 

2016. április 29-én, 13:00 órától  falunk is 
csatlakozik a  
 
„TE SZEDD – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért”  
 
elnevezésű szemétgyűjtő megmozdulás-
hoz. Részletekről később a bői honlapon 
és a hirdetőtáblákon olvashatnak. 
Kérjük a község lakóit, hogy csatlakozza-
nak és tartsák tisztán a lakókörnyezetüket! 

FALUTAKARÍTÁS 
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Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

A téli ünnepeket követően is, számos kulturális program került megrendezésre, az IKSZT épületében. 
Január 5-én, első programként kerítettünk sort a nyugdíjas klub találkozójára s engedtessék meg, 
hogy lelkesítsek s buzdítsak minden kedves bői nyugdíjast, hogy vegyen részt ezeken a találkozókon, 
mely klub keretében különböző programokat szoktunk közösen szervezni. Megemlíteném itt a nőnapi 
vacsorát, a tervezett színházi látogatást, könyvbemutatókat, de volt arra is példa, hogy kabarét néz-

tünk meg együtt. Minden kedves nyugdíjast szeretettel várok 
minden hónap első keddjén, 18:00 órától az IKSZT kistermébe. 
Mivel korán kezdődött a farsangi időszak, ezért a helybeli gye-
rekekkel, közös elhatározással jelmezeket s állarcokat készítet-
tünk szeretteinknek, illetve saját magunknak is s a 
kézműveskedés közben, kötetlen beszélgetésre s szórakozás-
ra nyitottunk lehetőséget. Ha már a farsangnál tartunk, megem-
líteném, hogy a művelődési ház adott helyet, a Bői Óvoda vala-
mint a Bői Általános Iskola számára, a farsang megünneplésé-
re. Mindkét alkalommal telt házas volt a rendezvény. 
Január 31-én, a helyi és környékbeli gyerekek számára szer-

veztünk egy gyerekprogramot, mely során a jelenlévők találkozhattak Micimackóval, Mickey egérrel s 
mini hüllő bemutatóra is sor került. 
Február 04-én, az IKSZT könyvtárában a Bői Óvoda Süni csoportjának tartottunk előadást az állatok-
ról s kihasználva a hely adta lehetőséget, minden álatokkal kapcsolatos könyvet megtekinthettek a 
gyerekek, ami a bői könyvtár tulajdonában rendelkezésre áll. 
Február 13-án, indítottuk útnak első alkalommal Bőben a zumba edzés, ami örömünkre, nagy sikert 
arat, hiszen a résztvevők elégedettségről számolnak be az érdeklődőknek. Az edzéseket Barasics Edi-
na, zumba oktató tartja s minden szombat délután 17:00 órától várja az érdeklődőket, a mozgásra és 
kikapcsolódásra vágyókat. 
Ugyan csak februárban sikerült összehozni egy író-olvasó találkozót, Tamás Anikó, lélekgyógyász 
előadásában: „Az egészséges test és lélek” címmel megjelent könyvét mutatta be (valamint meglepe-
tésként, a jelenlévőket levendulás teával és saját készítésű levendulás süteményekkel kínálta meg). 
Ezáltal ösztönözve mindenkit a testi és lelki egyensúly helyreállítására, első sorban a test, a fizikumot 
segítő könnyen elérhető lépéseket vonultatta fel, olyan egyszerű, keresetlen szavakkal, hogy az ember 
azonnal késztetést érzett, az első lépések megtételére. 
Ezt követően, március 8-án, a nyugdíjas klubbal 
közösen, megszerveztük a második nőnapozást. 
Egy helyi étteremben töltöttük a nőnapot s az ízle-
tes vacsora elfogyasztása alatt, kellemes beszél-
getésre s beszámolókra kerítettünk sort. 
Hagyományainkhoz híven, idén március 15-én 
délután 18:00 órai kezdettel tartottuk meg az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc tisz-
teletére szervezett emlékműsorunkat, melyet a 
Bői Általános Iskola hatodik osztályával közösen, 
valamint László Lili Molli (hetedik osztályos tanu-
ló) közreműködésével szerveztünk meg. Ahogy a 
márciusi ifjak példát mutattak egy egész nemzet-
nek az összefogás és a hit erejével, úgy Bő is pél-
dát mutatott Magyarországnak. Példát mutattunk együtt, közösen, mert tudjuk, hogy voltak és lesznek 
is nehéz pillanatok, de pozitívan kell a jövőbe tekintenünk. 
Idén nagyon hamar ránk köszöntött a húsvét, éppen ezért a kreatív lelkületű gyerekekkel, közösen 
összefogva (március 19-én), húsvéti jelképeket ábrázoló kreativitásokat alkottunk, melyekkel ékesítet-
tük a főteret s kicsit fokoztuk a húsvét hangulatát. A játszásra vágyó gyerekeket pedig, március 23-án, 
játszóházzal vártuk, az IKSZT kistermében. 
Köszönet minden résztvevőnek, aki bármily módon hozzájárult a programok szervezésében, létrejötté-
ben és megtekintésében. Továbbá is várom településünk minden kedves lakóját a programokra illetve 
előadásokra. 

Tisztelettel: Jákó Melinda (IKSZT munkatárs) 
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Nagyszerű sikerekkel kezdődött a bői egyházközségben pályafutásom. 30 éve élek 

Bőben és közel ennyi idő alatt vehettem részt a falu templomának és plébániájának 

életében. Dr. Galla Gábor plébános úr idején egy teljesen új közegbe csöppentem, 

kicsit sem zavart, hogy a képviselőtestületben a nálamnál idősebb emberek társaságát 

elfogadjam, sőt felnéztem és tiszteletben tartottam tapasztalatukat. Lelkiatyák és tisz-

telendő atyák váltották egymást. Lőrincz Béla plébános úr idején a választások alkal-

mával világi elnöknek választottak. Kicsit féltem ettől a megbízástól, de ha a Jó Isten 

erre a pályára hívott – sokat gondolkoztam rajta – teljes erőmből és szívemből próbá-

lok megfelelni minden téren mindenkinek. Utólag rájöttem már: ez képtelenség.  

11 évvel ezelőtt 3 nagy célt tűztem ki magam előtt. Templomépítés, Lourdes-i bar-

langfelújítás, plébániaépítés. Az első két kitűzött célt sikerült teljesíteni, nagy bánatomra a plébánia felújítása az 

én világi elnöki tisztségem alatt nem történt meg, habár két évvel ezelőtt plébános váltás is történt. Nagyon sok-

szor ez az idézet járt az eszembe: „Aki templomot épít, az jövőt és közösséget épít.” Gondoltam az utókorra, és 

fontos volt számomra egy olyan hely, ahol az emberek jól érzik magukat, hitéletüket a 21. századi követelmények-

nek megfelelően gyakorolni tudják.  

Másfél millió Ft-tal vettem át az egyházközség pénztárát, és az évek során 53 millió Ft-ot tudtunk elkölte-

ni a Főtér ékességére, ami azt hiszem, önmagáért beszél. Lelkipásztoraink vezetésével egy olyan csapat kovácso-

lódott össze „pár emberből”, akikkel jól lehetett együtt dolgozni. Tudtuk egymás gondolatát, egy telefonhívás, és 

gördülékenyen ment minden. A fűnyírások, hólapátolások, úrnapi sátrak állítása, forralt bor főzések – egyszóval jó 

visszagondolni az elmúlt évekre, még ha sok időnket emésztette is fel a felelősségteljes munka. Lolyolai Ignác azt 

mondta: „a szeretet inkább tettekben, mint szavakban nyilvánuljon meg.” 

Az elsőáldozások és a bérmálások kiemelkedő esemény volt tanulóink, és az őket felkészítők életében. 

Egyszer csak ezek a szép dolgok egyik évről a másikra elkezdtek ritkulni Bőben. Olyan program nélküli lett a 

templom. Munkám során szerettem volna a múló és divatos irányok helyett az 1000 éves keresztény és magyar 

értékekhez igazodni. Görcsösen ragaszkodtam a plébánia megújulásához. Ezzel szerettem volna – a tervek alapján 

– kicsit fellendíteni a falusi vallási turizmust, szerettem volna, ha Bő a katolikus zarándok hívek pihenő helye len-

ne. Országszerte emlegetnék „Bő a magyar Mekka”. Sajnos nekem nem sikerült. Nem kaptam támogatást többszö-

ri kérésem ellenére sem a Plébános Úrtól. Sokan a testületben sem támogattak. Én úgy érzem, akik a falu fejlődé-

sét gátolják, ott nekem helyem nincs. Világi elnöki tisztségemre hivatkozva jogom lett volna betekinteni a könyve-

lésbe, a kasszába, valamint jogom lett volna a plébános munkájába betekintést tenni, ezekkel a lehetőségekkel én 

soha nem éltem, de nem is lettem beavatva soha semmibe. Én csak csendben tettem a dolgomat (fizikai munka és 

a számlákat hoztam, sokszor az ország túlsó végéből). Talán erre voltam csak jó. Testületen belül még olyan dolog 

is megtörtént velem, hogy hónapokig nem volt kulcsom sem a templomhoz, sem a plébániához. Többszöri kéré-

semre ellenére sem kaptam vissza. Valakinek ez jó szórakozás volt, én porig lettem alázva. Vagy még egy másik 

nagyon bántó eset a harangok működése. Ha jól szóltak akkor is baj volt, ha nem szóltak, akkor is. Elkezdtek jönni 

a lakásunkra a névtelen, köszönés nélküli, bemutatkozás nélküli zaklató telefonok, nem túl intelligens hangnem-

ben. Ilyenkor egy ember vagy azt mondja itt elég, vagy azt, hogy a templom mindenkié. Évekig a nevem Németh 

Antal helyett Szent Antal lett, vagy csak egyszerűen „Világi”. A védőszentemre viszont büszke vagyok, és napon-

ta imádkozom hozzá! Ha bárkit megsértettem elnézést kérek, a munkámat mindig a falu érdekében végeztem, úgy 

érzem becsületesen. Sikerült képviselőtestületen belül sokakkal jól együtt dolgozni. Szép sikereket értünk el, amit 

mindenkinek köszönök, és még mennyi mindent érhettünk volna el, de ez már az utókor dolga és feladata lesz. 

Végleg nem intek búcsút az egyháznak, ha szükség van rám, csak hívjatok.  

Jó munkát, sok kihívást kívánok az új képviselőtestületnek, minden Bői lakosnak pedig erőt, egészséget! 

Tisztelettel: Németh Antal 

EMLÉKKÉPEK A MÚLTBÓL Hitélet 

Az egyházközség hírei 

2016 január 10-én ünnepeltük Vízkereszt ünnepét. Vasárnap délután a templomban a hittanos gyerekek egy 
csoportja rövid jelenetben mutatták be a "Háromkirályok" eljövetelét. Köszönjük a szülők segítségét és támog-
atását, a szereplőknek hogy szabadidejükből áldoztak a szerep megtanulására. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönjük Erzsi néni finomságait, amelyeket a jelenet után a szereplők és a közönség közösen fogyasztottunk el 
a Művelődési Házban. Február 2-án a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe volt, sokan vettünk részt a szent-
misén. Február 3-án Szent Balázs püspök ünnepét tartottuk a templomban, a szentmise után Balázs áldásban 
részesültünk. Február 10-én - Hamvazószerdával - elkezdődött a Nagyböjt. Ebben az időszakban péntekenként 
a Szentmise előtt és vasárnap délutánonként Keresztutat imádkozunk. Február 11-én déli 12órakor " a Lourdesi 

(Folytatás a(z) 6. oldalon) 
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Határtalanul a Felvidéken Az iskola és óvoda hírei 

2016. április 5-8. között a Bői Általános Iskola 7. osztálya (az 

őriszentpéteri hetedikesekkel együtt) a „Határtalanul!” program 

pályázatának köszönhetően egy tartalmas és látnivalókkal teli 

tanulmányi kirándulásra mehetett Szlovákiába. 

Az első nap a diákok a komáromi városnézés előtt látogatást tet-

tek a helyi Jókai Mór Alapiskolában, ahol kortársaikkal is talál-

kozhattak. Ezt követően Mikszáth Kálmán szülőházát keresték 

fel Sklabonyán, majd a Kékkői várkastélyban Balassi Bálintra 

emlékeztek. Este a rimaszombati kollégiumban elfogyasztott va-

csora után naplóírás következett. 

Másnap reggel Rimaszombat nevezetességeit nézték meg, majd a 

szalmacseppköveiről híres Gombaszögi cseppkőbarlangban kap-

tak szakszerű idegenvezetést a sztalagmitok, sztalagtitok és 

sztalagnátok világáról. „Kraszna Horka büszke várát” sajnos csak kívülről nézhették meg, mert a 2012-es tűzvész 

óta még ma is tartanak a rekonstrukciós munkálatok. A következő állomás Andrássy Dénes és felesége, Franciska 

szecessziós stílusú mauzóleuma volt, aztán az Andrássy család Betléren található csodás kincsekkel teli vadász-

kastélyában élvezhették a gyerekek és kísérőik a tárlatvezetést. A kastély szinte azt a benyomást kelti, mintha tu-

lajdonosai csak tegnap hagyták volna el, minden érintetlen formában megmaradt az utókor számára. Késő délután 

a csoport felkereste Kézsmárkon a az Új Evangélikus Templomban Thököly Imre kriptáját, majd az egyetlen vas-

szöget sem tartalmazó – az UNESCO világörökségei között számon tartott – evangélikus fatemplomot. Egy helyi 

kollégiumban erről a napról is beszámolókat írtak a gyerekek. 

A következő nap a kézsmárki Thököly vár megtekintésével kezdődött, majd Iglóra indultak a kirándulók, ahol egy 

helyi idegenvezető csatlakozott hozzájuk, aki a nap további részében temperamentumosan kalauzolta őket:  Az 

iglói városnézés után Lőcsére mentek: A városháza mellett a Szent Jakab Templomban megcsodálták Lőcsei Pál 

mester világon egyedülálló, fából faragott gótikus szárnyas oltárát, valamint a dúsan díszített barokk minorita 

templomot is. Az ebédszünetet igazán festői környezetben, a gigantikus Szepesi vár alatt töltötték, hogy aztán fel-

frissülve továbbutazzanak Szepesszombatra. Itt a szárnyasoltárokkal teli Szent György Templomot keresték fel, 

melyre a közelmúltban még II. Erzsébet angol királynő is kíváncsi volt. Este egy iglói családias hotelben igazi 

cseh/szlovák specialitás volt a vacsora körete: A diákok a napi összefoglaló előtt megkóstolhatták a knédlit! 

Az utolsó nap reggelén a Magas Tátrába vezetett a csapat útja, ahol nyomokban hó is akadt, így még síeltek is a 

téli sport szerelmesei. A bői gyerekek maradtak a hógolyóknál, melyekből kísérőtanáraiknak is jócskán kijutott. A 

szlovákiai záró program Selmecbánya volt:  A monarchiát idéző városban másfél órás bányalátogatáson vettek 

részt a diákok.  

Hazafelé a buszban Kiss János idegenvezető, a tanárok és diákok felidézték a kirándulás fő mozzanatait, értékelték 

a tanulók aktivitását. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, élményeiket egy vetítéssel egybekötött témanapon 

diáktársaikkal is megosztják majd.  

Babos Nóra,osztályfőnök 

SZÉP EREDMÉNY A MATEMATIKA VERSENYEN 

TÓTH PATRIK, iskolánk 7. osztályos tanulója a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulójában az előkelő IV. helye-
zést érte el. Gratulálunk! (Babos Nóra) 

jelenés" időpontjában szentmisével és azt követően litániával köszöntöttük a Szűzanyát. Idén is lehetőség volt a 
betegek kenetének a felvételére. Február 27-én 10 bői gyerek vett részt a hittanversenyen. Nagyon szép 
eredményeket értek el, Tóth Patrik 7. osztályos tanuló 2. helyezést ért el, ő képviseli a győri hittanversenyen  
iskolánkat. 
 Varga Zsófia és Takács Evelin is szépen teljesített,csak pár ponttal maradtak le a dobogós helyezéstől. Minden 
résztvevőnek ,és felkészítőjüknek, Erzsi néninek is gratulálunk. 
Március 16-án volt templomunk Nagyböjti lelkigyakorlata, melyen Perger Gyula toronyi plébános úr mondott 
szentbeszédet. Március 17-én a "Könnyező Szűzanya képének ünnepén"  Jász László Plébános úr 
szervezésében bői zarándokok is részt vettek a győri Bazilikában tartott emlékmisén. (Szabóné Bognár Matild) 

(Folytatás a(z) 5. oldalról) 
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Egy jobb tavasz reményében! 
Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel, célunk az első négy hely vala-
melyikének megszerzése. 
A 2015 -2016 bajnoki év tavaszi fordulói elkezdődtek. A csapatban nem sok változás történt az 
őszihez képest, ketten (Barcza Dávid és Pusztai Szabolcs Toronyba igazolt, visszatért Babos 
Tamás, - aki fél évet töltött a Csepreg SE csapatánál –, és Karvalits Tamás a Büki TK-tól. Két 

új „szerzeményünk” is van, Nagyobb Endre Szabolcs Uraiújfaluból, Pereznyák Martin Bükről érkezett. Sajnos 
egy időre (májusig biztosan) nem számíthatunk Horváth Márton játékára, aki a február 18.-i TDM kupán részle-
ges bokaszalag szakadást szenvedett. 
A felkészülést már Simon Géza irányításával végezte a csapat. Pozitívum, hogy az edzéseken egyre többen vet-
tek részt. 
Négy edzőmérkőzést játszottunk: Torony csapatával a büki műfüves pályán játszottunk 4:3 oda, Szelestével két 
mérkőzést vívtunk, mindkétszer a Szeleste nyert, végül Simaságon sikerült győzni, 5:0 ide.  
A bajnoki mérkőzések is elkezdődtek, az első fordulóban Nemeskocs csapatát fogadtuk, sajnos nem sikerült gólt 
elérnünk, így 0:0-as döntetlen lett a vége. Bobán veszítettünk 3.2-re. A harmadik fordulóban dobogós csapatot - 
Alsóújlaki SC – fogadtunk. Sikerült visszavágni az ősszel elszenvedett vereségért, jó játékkal, végig uralva a 
mérkőzést, 4:1-re győztünk. Jelenleg az 5. helyen vagyunk a tabellán, de ígéretes a csapat játékának fejlődése, 
ezért nem lehetetlen cél az első négybe kerülés, ami egyben a felsőházi rájátszást is eredményezi.  
Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, ezért bízunk a jobb, sikeresebb folytatásban. 
Köszönjük szurkolóink segítő biztatását. (Horváth Jenő) 

LABDARÚGÁS Sport 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT  
SÍNAPJA MÖNICHKIRCHENBEN 

Idén 2016. 01. 23-án az ausztriai 
Mönichkirchen pályájára szervezett sínapot 
az iskola Diákönkormányzata. Reggel fél 8-
kor indult a síbuszból és 4-5 autóból álló csa-
pat a bői iskola elől Stájerország irányába. Az 
időjárás hideg volt, szeles és szinte egész 
nap havazott, de  ez sem gátolta a jórész diá-
kokból álló gárdát, hogy  egész nap hódoljon 
a kedvenc téli sportjának. (Babos Nóra) 

ÚSZÁS 

Gönczöl Mátyás a 

bői iskola 7. 

osztályos tanulója 

sárvári egyesülete 

színeiben 2016. 02. 

27-én Szombat-

helyen a Nyugat-

Dunántúli Régió Ba-

jnokságon 200 méte-

res hátúszásban I., 

200 méteres vegy-

esúszásban I., 1500 

méteres gyorsúszás-

ban új egyéni 

csúccsal II., 200 méteres pillangóúszásban II. és 

200 méteres gyorsúszásban III. helyezést ért el. 

Az ausztriai Spittal an der Drauban rendezett 

nemzetközi úszóversenyen - egyéni legjobbjait 

megjavítva - szép sikereket ért el: 1 arany-, 3 e-

züst-, 4 bronzérmet szerzett. Ezzel az összesített 

pontversenyben a III. helyezett lett. Gratulálunk! 

(Babos Nóra) 

2016. február 19-én, délután, megmozgatva kicsit 

a gyerekeket, pókfoci versenyt szerveztünk az IKSZT nagytermében. A program alatt a fiatalok 

önfeledten szórakoztak, s kicsit mentálisan kipihenhették a heti tanulás fáradalmait.  

(Jákó Melinda) 

PÓKFOCI 
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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.  

 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

MÁLNÁS-VANÍLIÁS KEKSZES PITE Hozzávalók: 

Tészta: 

4 tojás 

15 dkg cukor 

15 dkg liszt 

fél csomag sütőpor 

Töltelék: 

40 dkg friss vagy mirelit málna 

1 csomag vaníliás pudingpor 

4 evőkanál víz 

10 dkg cukor 

Krém: 

2 csomag vaníliás pudingpor 

6 dl tej 

15 dkg cukor 

25 dkg margarin 

20 dkg porcukor 

Tetejére: 

25 dkg négyszögletes háztartási keksz 

 

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 tésztához a 4 tojást a 15 dkg cukorral jó habosra kika-

varjuk, majd fokozatosan hozzáadjuk a sütőporral elke-

vert 15 dkg lisztet. Sütőpapírral kibélelt 25 × 35 cm-es 

tepsiben 180°C-on 12-15 percig sütjük. A töltelékhez a 

40 dkg málnát a 10 dkg cukorral egy kis lábasba tesszük, 

majd fakanállal pépesre törjük (nem baj, ha darabos ma-

rad!), és feltesszük melegedni. Az 1 csomag pudingport 4 

evőkanál vízzel simára keverjük, és besűrítjük vele a málnát. Ezután 

még forrón, egyenletesen a kihűlt piskótára kenjük. 

A krémhez megfőzzük a 2 csomag pudingport a 6 dl tejjel és a 

15 dkg cukorral, majd hűlni hagyjuk. Amíg hűl, kikavarjuk a 25 dkg 

margarint a 20 dkg porcukorral, és hozzáadjuk a kihűlt pudinghoz. 

Ezután óvatosan elkenjük a málnatölteléken. Én még a krémre is rak-

tam málnadarabokat. A puding tetejére szorosan egymás mellett elhe-

lyezzük a háztartási kekszeket, 10-15 percig hagyjuk hűlni, majd beta-

karjuk a tetejét folpackkal – hogy a keksz megpuhuljon -, és tovább 

hűtjük hűtőben. (Forrás: www.webcukraszda.hu) 


