
1 

Immáron hagyományosan rendeztük meg újra, 
negyedik alkalommal a szüreti felvonulás ünne-
pét, megmozgatva ezzel településünk minden 
lakosát: a legkisebbektől, a legidősebbekig.  
Így szerettük volna a fiatalokkal megismertetni a 
szüreti szokásokat, a hagyományok továbbvite-
lének céljával. A napot a felvonulás eseményé-
vel indítottuk: kis traktorokon, lóháton, 
lovaskocsikon, 
gyalogosan, de 
volt, aki biciklin vo-
nult végig velünk, 
a falu minden ut-
cáját érintve. Ve-
lünk voltak a 
szombathelyi Ta-
risznyások, és 
olyan lovas kocsi 
is volt, melyen a 
gyerekek hango-
san énekelve mu-
lattatták a felvonu-
lókat.  
Az utcákban stáci-
ókat állítottak a te-
lepülés lakosai: 
bőkezűen vendégül látták a felvonuló sereget fi-
nomabbnál finomabb étkekkel, italokkal. Vissza-
érve a főtérre az óvodások műsorát tekinthettük 
meg, őket követte a Bői Női Kar, a település 
büszkeségei, akik aktívan veszik ki részüket 
minden közösségi programban. Majd egy fiata-
lokból álló kis társulat lépett színre. Debütálás 
volt a bemutatkozásuk, hiszen Bőben még nem 
volt ilyen csapat, akik helyi és tompaládonyi fia-
tal hölgyekből kovácsolódott össze és táncos, 
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verses produkciót adtak elő. A szabadtéri prog-
ramsor utolsó fellépői, a Simasági Tánckör volt, 
akik nyolc zenés műsorszámmal kedveskedtek a 
jelenlévőknek. 
 Ami újdonságnak számított, a szüreti programok 
körében, az a „gyereksarok" volt. A kicsik hulla-
hoppozhattak, dartsozhattak, kifoghatták az 
aranyhalat a vízből, valamint tűt kereshettek a 
szénarakásban. 

 Mivel már ősz van, 
egyre hűvösebbek 
az esték, ezért 20 
órától az IKSZT 
épületében folyta-
tódott a program: 
egy színházi, ze-
nés, táncos elő-
adást láthattunk és 
hallhattunk, Varga 
Katalin előadásá-
ban, akinek segít-
ségére volt, techni-
kusa, Schimmer At-
tila. 
 Az est elengedhe-
tetlen programja 
pedig az élő zenés 

szüreti bál volt, ahol kellemes hangulatban mulat-
tak, szórakoztak a jelenlévők. 
 Engedtessék meg, hogy ezúton mondjak köszö-
netet minden kedves személynek, aki bármi mó-
don hozzájárult a nap eseményeihez, illetve a 
programok megvalósításához. 
 

Jákó Melinda (IKSZT munkatárs) 
 

BŐI SZÜRET 2016. 
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nak megfelelően megalkotta az egészségügyi 
alapellátásokról szóló rendeletét, jóváhagyta 
az alapellátási körzetek székhelyéről szóló 
megállapodásokat. A háziorvosi és az iskola-
orvosi alapellátás központja Bő, a fogorvosi és 
védőnői alapellátások központja pedig Bük. 
A képviselő-testület a sportegyesület 2016. 
évi támogatását 1.000.000.- forintban határoz-
ta meg. A képviselő-testület a jégkár sújtotta 
településeknek 50.000.- forint támogatást biz-
tosított. 
A képviselő-testület 2016. évben is csatlako-
zott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösz-
töndíj pályázati rendszerhez. Ezúttal is felhív-
juk egyetemistáink és főiskolásaink figyelmét, 
hogy a pályázat csak elektronikusan nyújtható 
be, határideje pedig 2016. november 3. A kép-
viselő-testület jóváhagyta a Soproni Vízmű 
gördülő fejlesztési tervét, költségvetési átcso-
portosításokról is határozott. 
A képviselő-testület arról is döntött, hogy a ko-
rábbi évek gyakorlatától eltérően 2016. évben 
pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa igény-

lésére. A természetbeni juttatás fel-
tételeit sikeres pályázat esetén a 
képviselő-testület külön rendelet-
ben állapítja meg. 
 
 A képviselő-testület 2016. 
szeptember 26-i ülésén támogatta 
a 2016. október 2. napjára kiírt nép-
szavazást. 
A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy az előző évek gyakorlatának 
megfelelően elfogadja partnerkö-

zsége Kalwang meghívását és részt vesz 
2016. október 9-én a kalwangi „búcsún”. 

Bő, 2016. október 17.  
Dr. Vincze György, jegyző  

 A képviselő-testület 2016. július 19-én 
megtartott ülésén határozott a hagyományos 
falunap megtartásáról. A képviselő-testület 
élt egy központi pályázati lehetőséggel, 60 
m2-es pálya és fitnesz park megvalósítására 
nyújtott be pályázatot. A sikeres pályázók 
nem pénzt kapnak, hanem megépítik szá-
mukra a létesítményt. 
 

A képviselő-testület a csepregi 
Egészségház ultrahang beszerzését 
50.000.- forinttal támogatta. 
 
 A képviselő-testület 2016. 
szeptember 7-én megtartott ülésén 
értékelte a falunapot, a rendezvény-
re kilátogatók jól szórakoztak. 
A képviselő-testület döntött a Vas 
Megyei Kormányhivatal javaslatára 
Bő község rendezési tervének és a 
Büki szél üdülőterület rendezési tervének 
jogharmonizációs célú felülvizsgálatáról. Az 
eljárás során a rendezési tervnek időközben 
központi jogszabályban szabályozott, vagy 
azzal ellentétes rendelkezései kerülnek hatá-
lyon kívül helyezésre. 
A képviselő-testület ismételten foglalkozott a 
Petőfi utca végén lévő telkek befektetők által 
kért rendezési terv módosítás ügyével. A Fő-
építész a terület beépítésének módjára az 
eredeti tervtől eltérő javaslatokat tett, melye-
ket a befektetők és az önkormányzat egya-
ránt elfogadtak. A képviselő-testület így elin-
dította a megismételt véleményezési eljárást 
azzal, hogy annak keretében megvizsgálásra 
kerül a sportpálya telkén távközlési bázisállo-
más elhelyezésének lehetősége is. 
A képviselő-testület a jogszabályi előírások-

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

„Itt van az ősz, itt van újra” - Az idei őszön 
is kitettek magukért  falunk lakói: Ismét 
ötletes és kreatív dekorációkkal tették 
hangulatossá az utcákat és a főteret. Az 
óvoda udvarán pedig — kicsik és nagyok 
örömére — szabályos sorfalat állnak a 
szebbnél szebb figurák. A bői honlap 
( www.bo.hu ) galériájában valamennyi 
utcadísz megtekinthető. (Babos Nóra) 

1956. OKTÓBER 23. 

ŐSZI UTCADÍSZEK 

Idén ünnepeljük az 1956. október 23-i forradalom 60. évfordulóját.  Falunkban 2016. 10. 21-én 
két megemlékezést is volt a Művelődési Házban: Délelőtt az általános iskola  rendezvényén a 
8. osztály tisztelgett műsorával 56 hősei előtt, este 
pedig a "Táplánszentkereszt Kultúrájáért Egyesü-
let" előadásában verses, zenés irodalmi összeállí-
tást láthattak az érdeklődők.  
 

Márai Sándor: Mennyből az angyal (részlet) 

Nem érti ezt az a sok ember, 

Mi áradt itt meg, mint a tenger? 

Miért remegtek világrendek? 

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett, 

De most sokan kérdik: mi történt? 

Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 

És kérdik, egyre többen kérdik, 

Hebegve, mert végképp nem értik -  

Ők, akik örökségbe kapták -  

Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

 
(Babos Nóra) 

TOVÁBBRA IS NAGY  
LÁTOGATOTTSÁGNAK  
ÖRVEND A www.bo.hu 

Bő Község honlapját (www.bo.hu)
továbbra is sokan látogatják: Havonta 
átlagosan mintegy 2000 felhasználó 
klikkel rá a világhálón. 
A jobb oldali képen a honlapunk oldal-
statisztikája látható, melyből kiderül, 
hogy melyik oldalakra kíváncsi legin-
kább „az internet népe”. 
A magyar és német nyelvű hírek és 
rendezvények után természetesen a 
fotógaléria számít a legnépszerűbb-
nek. 

(Babos Nóra) 
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Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

Alig, hogy bezárta az iskola kapuit, a bői IKSZT máris megnyitotta ajtaját a gyerekek számára. A büki 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen egy hetes nyári tábort szerveztünk, melyre előző-
leg jelentkezhettek a gyerekek. Közös programjaink közé tartoztak: vetélkedők, akadályversenyek, 
kézműves foglalkozások, stratégiai játékok, melyeken minden jelenlévő gyermek aktívan, szorgosan s 
nem utolsó sorban jókedvűen vett részt s oldotta meg a ráruházott feladatokat. A nyári tábor fináléja-
ként, a bükfürdői Gyógy-és Élménycentrumban töltöttünk el egy délelőttöt, magunk mögött tudva egy 
élményekben gazdag hetet. 
Július 23-án kerítettünk sort, az 
immáron hagyománnyá vált falu-
napi rendezvényre. 
A tikkasztó meleg ellenére is sport 
programokkal indítottuk rendez-
vénysorozatunkat, mégpedig kis-
pályás focival, melynek szereplői a 
gyerekek, asszonyok, öregfiúk, Bői 
SE. A mérkőzéseket követően, a 
kulturális programokat, a csinos 
hölgyekből álló Zumba ladyk fog-
lalták el a színpadot, színes kore-
ográfiával csalogatva mosolyt, s 
jókedvet a jelenlévők arcára. Őket követték a falu apró kis táncos lábú néptáncosai (Bői óvoda nép-
tánccsoportja), akik vidámsággal telítve osztották meg tudásukat s büszkélkedhettek azzal, hogy min-
den egyes rendezvényen jelen lehetnek s bemutathatják újabbnál újabb tudásukat. S,hogy kicsit min-
den korosztálynak kedveskedjünk egy röpke húsz perces kikapcsolódásra, egy lovas bemutatóban 
részesítettük a jelenlévőket, melyet követően a gyerekek számára lehetőség adódott lovaglásra is s ha 
már a gyerekeknél tartunk. Megemlíteném, hogy a műsorszámok ideje alatt csillámtetoválást készíttet-
hettek, ugráló várat vehettek igénybe s a lufi bohóc kedvük szerint hajtogatta a kívánt mesefigurákat a 
gyerekek számára, mind emellett rendelkezésre állt másfél órán keresztül egy mentőautó illetve egy 
tűzoltó autó azok számára, akik betekintést szerettek volna, tenne e járművek ismertetésére. . De hogy 
a felnőttekről sem feledkezzünk meg, településünkön első alkalommal lépett fel Novák Elemér, aki 
operett slágereket énekelt. Őt követték a Sárvári Néptánckör Kulturális Egyesülete, Hámori Balázs 
vezetésével, mely programot a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak köszönhetünk. Ez idő alatt elkészült a 
jelenlévők számára szánt vacsora, amivel minden fellépőt s fogyasztani vágyót megvendégeltek a 
„szakácsok”. Az alap hangulatot a vacsora fogyasztása alatt a Just for Fun Country Linedance fokozta, 
egy country táncokból összeállított előadással. Az est utolsó fellépői a Big Mouse Band volt, akik már 
több mint 250 fellépésen vannak túl, örökzöld slágerekkel színesítették meg az esténket. A zenénél 
maradva a délután eseményeit utcabállal zártuk, a jókedvről s önfeledt szórakozásról Galavics László 
gondoskodott, aki szünet nélkül énekelt s zenés kívánságokat teljesített a hozzá fordulók számára. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak (bármi módon) a falunap meg-
valósulásához. 
A nyárnak sajnos hamar vége is lett, ezt jelezték a fészkeikből eltávozó gólyák, valamint az iskola 
csengője, ami az ősz kezdetét jelzi. Ha már őszről van szó, megemlíteném a szebbnél szebb utcadí-
szeket, melyekkel igyekeztünk ékesíteni, szépíteni településünk utcáit. Természetesen nem verseny-
szerűen állítottuk ki díszeinket, hanem ezzel is éreztettük, hogy sok olyan ember él településünkön, aki 
aktívan vesz részt a közösségi életétben s fontos számunkra az összetartás ereje, mert ha összetartás 
nincs, akkor értéktelenekké válunk. 
Engedjék meg, hogy itt is megköszönhessen minden utcadísz készítőnek szorgos s ötletes munkáját. 
Őszi programsorozatunk másik említésre méltó mozzanata: a számítástechnikai tanfolyam, melyet a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár jóvoltából tudtunk megvalósítani. A tanfolyamon résztvevők, egy 20 órás 
képzésen vehetnek részt, ezáltal gazdagítva tudásukat. 
Október elsejével újra indul a zumba, melyre szeretettel várjuk s hívjuk a mozogni s kikapcsolódni vá-
gyókat, korosztálytól függetlenül. 
A további programokról informálódhatnak az IKSZT facebook oldalán, a helyszínen, illetve személye-
sen. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 
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Zarándoklat a gyermekáldásért 
 A Mária út teljes szakaszán, egy közös, Közép Európa nemzeteit összekö-
tő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesü-
let minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez, a 
minden évben megrendezésre kerülő zarándoknap az 1Úton nevet viseli, és 
több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és 
Magyarországon egyaránt. Az 1Úton zarándoknap sok ezer ember számára 

nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű 
emberek egymáshoz, egymás mellett, és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban, átélik 
az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az eseményre meghívást kap mindenki, aki 
késztetést érez arra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb, vagy rövidebb sza-
kaszt tegyen meg a Mária Úton. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és Novák Katalin család-
ügyekért felelős államtitkár elvállalták az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap fővédnökségét.  
 Augusztus közepén Hajós Attila polgármester úrtól meghívást, bíztatást kaptunk erre a zarándokútra. Azon-
nal igent mondtunk a férjemmel. Először át sem gondoltuk, térdeink, bokáink egészségi állapotát - csak mehes-
sünk! 
19 fős csoportunk reggel indult autóbusszal Ausztria felé, ugyanis mi Glagnitz – Szent Korona útszakaszt vállal-
tuk, ez kb. gyalogosan 17 km. Vincze Erzsiék csoportja a Kőszeg és Csepreg közti távolságot választották. Voltak, 
akik már gyakorlott zarándokok voltak, többször megtették a Máriacelli gyalogos zarándokutat, voltunk páran, akik 
először indultunk útnak hátizsákjainkkal. Indulás után feszültségünk azonnal oldódott, hiszen mindenki ismerte 
egymást. Magabiztos vezetőnk Hajós Attila volt, na és amikor megláttuk a piros fehér zöld zászlót, amit a Dan 
Zsolti egész nap büszkén tartott a kezében, és a Nagy Szabolccsal gyönyörű Mária énekeket énekelve harsogott 
a busz, szinte elérzékenyültünk mindnyájan. Átléptük a határt, és útnak indultunk gyalogosan vezetőnk útba igazí-
tása után. Lépteinket segítve kezünkben botok voltak. Botjaink az egész zarándoklat alatt mintha ütemesen azt 
kopogták volna, Jézus-Mária. Ilyenkor szinte eggyé forrunk, teremtőnk csodálatos ajándékával, a gyönyörű termé-
szettel. Vezetőnk úgy indított útra bennünk: „Jézus nevében útra kelünk”. Ennél szebben, és tömörebben nem is 
lehet megfogalmazni a zarándoklat lényegét. Gyaloglásunk alatt Jézus kegyelme átformál, és új emberré alakít 
bennünket. Egyszóval magunkba fordulunk.  
 „Az élet ott kezdődik, ahol az ember komfortzónája véget ér” – mondta egy bölcs. Hát igen! Itt nem volt 
pénzköltés, nem volt stressz, csak csend, béke és nyugalom. A beiktatott magányos csend szakaszok és a derűs 
lelkű társakkal való közös bandukolás gyógyítja a testet, a lelket és a szellemet. Nem feltétlenül csak magunk mi-
att zarándokoltunk. Hiszünk benne, hogy az új, jobb emberré formálódás a körülöttünk elő emberekkel is jót tesz. 
Pihenőink és gyaloglásaink után zarándoklatunk utolsó szakaszában délután négy órakor magyar nyelvű szent 
misén vettünk részt Kirschlagban. Itt már voltak más helyről érkező ismerős magyar arcok, ölelések, kézfogások. 
Itt már együtt énekeltük Ausztriában mi magyarok „Boldog asszony anyánk, égi nagy pátrónánk”. Gyönyörű volt és 
megható. Talán el sem fáradtunk annyira.  
 Szent Ágoston sorival fejezem be írásomat: „Barátok nélkül az ember nem tűnik barátságosnak. Menjetek 
zarándokoljatok, s igaz barátaitok lesznek”.  

Németh Antalné  

2016. 08. 27.: NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP Hitélet 

2016. 07.11-16. között két bői tanuló részt vett kőszegen a Verbiták által szervezett táborban. 2016. 08. 14-én 
ismét részt vettek páran a szomszédos egyházközségben Kovács Pál Atya szervezésében tartott gyógynövény-
szentelésben. 2016.08.15-én Nagyasszony Ünnepén Jász László plébános úr kirándulást szervezett a bői és a 
büki hívek részére Frauenkirchenbe. Délelőtt 11 órakor volt az indulás. A zsúfolásig megtelt templomban csodá-
latos koncelebrációs szentmisén vehettek részt. Sajnos utána nem sok idő maradt, pedig mindenki szívesen idő-
zött volna a csodaszép barokk stílusban épült bazilikában. 2016. 09.01-én volt az iskolások tanévnyitó szentmi-
séje. Az iskola minden tanulója tisztelettel részt vett, különösen a legkisebbek csodálkozó tekintetét volt nagy 
öröm látni. Még nagyobb öröm, mikor vasárnapról-vasárnapra új arcokat, lelkes kisgyerekeket, ministránsokat 
láthatunk templomunkban. Bátortalanul,de mégis csillogó szemmel nézik a nagyobbakat. 2016.09.08-án ismétel-
ten elzarándokoltunk a Lourdesi Szűzanyához " Kisasszony napján". Bőiek, Damonyaiak, Góri-
ak,Mesterházaiak,Répceszentgyörgyiek együtt imádkoztunk és énekeltünk. Az idei évben augusztus első két 
hetében, kísérleti jelleggel lehetőséget biztosítottunk az Önkéntes Egyházközségi Hozzájárulás (Egyházi Adó) 
templomban történő befizetésére. Örömünkre szolgált, hogy ez a lehetőség sokak tetszését elnyerte. Főként az 
idősek, bankkártyát használók örültek. Tekintettel, hogy az éves egyházi adó terv majdnem fele befolyt, terveink 
szerint jövőre hosszabb időt biztosítunk a templomban való befizetésre. 
Falunk azon lakói, akik nem járnak hetente, naponta szentmisére, de anyagilag támogatni kívánják egyházközsé-
günket, őket továbbra is képviselő társaim keresik fel. 
Tisztelettel kérjük a gyerekeket és a felnőtteket, hogy az októberi rózsafüzér imádkozásokon minél többen ve-
gyünk részt. SzaBoMa.  

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TOVÁBBI HÍREI 
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Az iskola hírei 

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN 

 2016. október 12-15. között iskolánk 7. 
osztálya (az ostffyasszonyfai hetedikesek-
kel együtt) a „Határtalanul!” program pályá-
zatának köszönhetően egy tartalmas és lát-
nivalókkal teli tanulmányi kirándulásra me-
hetett a Felvidékre.  

Az első nap programja komáromi vá-
rosnézéssel kezdődött.  Ezt követően Mikszáth 
Kálmán szülőházát kerestük fel 
Mikszáthfalván, majd a Kékkői várkastélyban 
Balassi Bálintra emlékeztünk. Este egy rima-
szombati motelban elfogyasztott vacsora után 
összefoglaltuk a nap történéseit. 

Másnap reggel Rimaszombat nevezetességeivel ismerkedtünk, majd a szalmacseppköveiről 
híres Gombaszögi cseppkőbarlangban láthattunk sok-sok csodás sztalagmitot, sztalagtitot és 
sztalagnátot. „Kraszna Horka büszke várát” sajnos csak kívülről nézhettük meg, mert a 2012-es tűzvész 
óta még ma is tartanak a rekonstrukciós munkálatok. Innen Rozsnyóra mentünk: A Fábry Zoltán Alapis-
kolában szlovákiai magyar kortársainkkal találkoztunk. A rozsnyói kitérő után Andrássy Dénes és fele-
sége, Franciska szecessziós stílusú mauzóleumát kerestük fel.  Végül egy iglói hotelben erről a napról 
is beszámolókat írtunk és csapatokban feladatokat oldottak meg a gyerekek. 

A következő nap gyalogos városnézés keretében először Iglót fedezhettük fel. Aztán a giganti-
kus méretű a Szepesi várnál fotózkodtunk. Innen Lőcsére vezetett utunk. A városháza mellett a Szent 
Jakab Templomban megcsodáltuk Lőcsei Pál mester világon egyedülálló, fából faragott gótikus 
szárnyasoltárát. Délután a csoport felkereste Kézsmárkon az Új Evangélikus Templomban Thököly Im-
re kriptáját, majd az egyetlen vasszöget sem tartalmazó evangélikus fatemplomot. A napot a Thököly 
várnál zártuk. Iglói hotelünkbe visszatérve a napi összefoglaló előtt finom vacsorát kaptunk. 

Az utolsó nap reggelén láthattuk a Magas Tátra napfényben játszó hófedte csúcsait, de minket 
várt már a mélység: A szlovákiai kiruccanás záró programja Selmecbánya volt. A monarchiát idéző vá-
rosban másfél órás bányalátogatáson vettünk részt. 

Hazafelé a buszban Kiss János idegenvezető, a tanárok és diákok felidézték a kirándulás fő 
mozzanatait, értékelték a tanulók teljesítményét. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, élményeiket 
diáktársaikkal is megosztják majd. 

Hári Karola 
osztályfőnök 

KALWANGI DIÁKOK BŐI TÁBOROZÁSA 

2016. július 25-29. között öt élményekkel 

teli napot tölthettek Bőben stájer partner-

községünk tanulói. A hét programjai kö-

zött szerepelt: hétfőn Bükfürdőn a Nap-

sugár Játszóház és a Kneipp-park, ked-

den Sopron (bobpálya) és Fertőtó 

(hajózás), szerdán  Kőszeg (Írottkő-túra) 

és Szombathely (Tófürdő), csütörtökön 

Tapolca (Tavasbarlang) és Badacsony 

(strand), pénteken Bükfürdő 

(Kristálytorony és a strandfürdő). A prog-

ramokon - melyeket a környék önkor-

mányzatai és magánszemélyek is támo-

gattak - önköltséges alapon bői iskolások is részt vehettek. (Babos Nóra) 
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 Megerősödött a megyei III. osztály Sárvári csoportja, a bajnokságot 16 csapat kezdte 
meg. Két csapat (Kenyeri és Simaság) a II. osztályból került vissza, Rábasömjén pedig az idén 
újból nevezett a bajnokságba, így alakult ki a Sárvári csoport mezőnye. Nem ismerjük az erővi-
szonyokat, de mindenképpen szeretnénk minimum az első hatban végezni. 
 Felkészülésünk jól sikerült, több edző mérkőzést is játszottunk, ami jól szolgálta az új játé-
kosok beépülését a csapatba.  

 Nagy játékos mozgás nem volt, mindössze egy játékosunk igazolt el tőlünk (Boros Tamás a Simaság csa-
patában játszik tovább), újabb volt játékosaink tértek vissza hozzánk (Bogdán Roland Bükről, Horváth Patrik és 
Marcell Csepregről, Barcza Dávid Toronyból). Kondor Gergő a Büki TK-ból igazolt hozzánk. Új igazolás Sümegi 
Norbert. Jelenlegi keretünk: Kapus: Babos Tamás, Rácsik János, Giczinger Dániel. Védők: Marton István, 
Klópusz Márton, Balogh Máté, Barcza Dávid, Roznár Attila, Katzler Ábel, Németh Márton, Péntek Ádám, Karvalits 
Tamás. Középpályások: Horváth Mihály, Horváth Márton, Kondor Gergő, Dan Sebastián,  Nagy Róbert, Do-
hi Zoltán, Kovács András, Antal Ádám, Horváth Marcell. Támadók: Dohi Zsolt, Nagyobb Szabolcs, Bogdán Ro-
land, Horváth Patrik, Horváth Krisztofer, Sümegi Norbert, Giczinger Benjámin, 
 A bajnokságban 6 fordulón vagyunk túl, vegyes eredménnyel szereplünk. 4 győzelem (Mesteri ellen 3:2, 
Boba ellen 7 : 2, Simaság ellen 5:0, Szergény ellen 7:0), 2 vereség (Hosszúperesztegen 3:2 -re, Izsákfán 2:0-ra 
veszítettünk) ezzel jelenleg az 5. helyen vagyunk, 12 ponttal, 24 : 9 -es gólkülönbséggel. 
 Kupa szereplésünk is jobban sikerült az elmúlt évekhez képest. Az első fordulóban a Simaság csapatát si-
került – igaz tizenegyesekkel – legyőzni. A második fordulóban a Csepreget fogadtuk, küzdelmes mérkőzésen vé-
gül a vendégek győztek 4 : 2 -re, így kupa szereplésünket befejeztük. 
 Bízunk az eredményes folytatásban, nem vagyunk türelmetlenek, állományunk egyre erősebb, stabilabb és 
képes jobb teljesítményt nyújtani.  
 Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra, hisz a csapat nagy 
része még szinte „ifista”, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése. 
 A 2016 – 2017 évre beadott pályázatunkat is befogadták, a döntés még nem született meg, de bí-
zunk a kedvező elbírálásban és akkor újabb 1, millió forintot fordíthatunk a sportpályát körülvevő kerítés létesíté-
sének befejezésére, valamint 800 ezer forintot kapuk, kiskapuk, hálók, egyéb eszközök beszerzésre.  
Az MLSZ felhívással fordult az egyesületekhez, amiben a Puskás Stadion lebontott székeire lehetett pályázni. Pá-
lyázatunkat elfogadták, ennek eredményeként a sportpályára 25 darab (15 zöld és 10 fehér) műanyag stadion-
szék érkezik. 

Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: A 4. év a megyei III. osztályban Sport 

ÚSZÁS 

Gönczöl Mátyás, a Bői Általános Iskola 8. osztá-
lyos tanulója, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. úszója-
ként Százhalombattán, a Matrica Kupán új egyéni 
csúccsal III. lett 100 méteres hátúszásban.  
Gratulálunk! 

(Babos Nóra) 

MARATON 

Babos Mátyás 2016. október 15-én, a Spar futó-
fesztiválon lefutotta élete első 42 km-es távját : a 
Budapest Maratont. Ideje: 3:28:57! 
Gratulálunk! (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.  

 
 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

GESZTENYEKRÉMES KEKSZTEKERCS 

Hozzávalók: 
 
Tésztához: 

50 dkg darált keksz 
20 dkg porcukor 
2 evőkanál kakaópor 
2 csomag vaníliás cukor 
kb. 3 dl tej 
rum, vagy rumaroma 

Krémhez: 
25 dkg gesztenyemassza 
10 dkg porcukor 
12 dkg margarin 
kevés rum 

Tetejére: 
kevés rum és tej 
kókuszreszelék 

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

 
 
 
 

 
Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  

indul Bükön havonta. 
Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-30-2266351 

Elkészítés: 
 
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. 
A krémhez a gesztenyemasszát vil-
lával összetörjük és összedolgozzuk 
a rummal, porcukorral és a marga-
rinnal. 
 
A tésztát kettévesszük, vékonyra ki-
nyújtjuk, megkenjük a krémmel és 
szorosan feltekerjük. 
 
Tetejét kevés rumos tejjel megkenjük és kókuszreszelékkel megszór-
juk. 
 
Hűtőben pár órát pihentetjük, majd szeleteljük. 
 
(Forrás: www.receptneked.hu) 


