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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 hazasze-

retet,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 1848 szavai és jelképei nél-

kül beszélni.  

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 tis-

ztelegtünk, nemes hazafisággal 

2015.03.14.-én 18:00 órai kez-

dettel a bői IKSZT nagy-

termében, a Bői Általános Iskola 

hatodik osztályának köszönhetően, valamint az őket 

felkészítő  osztályfőnöknek s a két fiatal hölgynek 

(Vincze Natália és Szarka Annamária), akik gon-

dolkodás nélkül mondtak igent a felkérésre. 

De mit is ünnepelünk március 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 végre, amikor szembeszálltak 

az elnyomó hatalommal. Az irántuk érzett határtalan 

tisztelet kifejezéseképpen minden évben kokárdát 

tűzünk a szívünkhöz, újra elszavaljuk a Nemzeti dalt, 

büszkén emlékezünk Táncsics Mihály kis-
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

zabadítására, s a Pilvax kávéházban történtekre. 

Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál kitüntetett sze-

repét méltatjuk, emlékeinkbe véssük, s hangosan 

szavaljuk a Tizenkét pontot. 169 évvel ezelőtt egy ma-

roknyi fiatal „írástudó" elindított egy lavinát, amely me-

gváltoztatta a nép életét. Méltán lehetünk büszkék ar-

ra, hogy Petőfi Sándor egyik mozgatórugója volt az ak-

kori eseményeknek. Papírra vetette forradalmi versét, 

a Nemzeti dalt, melynek minden sorában benne ég az 

egész forradalom tüze, benne van a forradalom ifjainak 

hívó szava. Képzeljük el, amint a tömeg együtt har-

sogja a vers refrénjét és a szakadó esőben egy ember-

ré kovácsolódik a sokaság. Legyünk hát büszkék 

azokra a magyarokra, akik kinyilvánították akaratukat 

1848-ban, s egy emberként álltak a szabadság 

elnyeréséért az elnyomással szem-

ben. A hősök tisztelete és a 

szabadságharc emlékének tovább 

adása azért fontos, hogy a felnö-

vekvő nemzedék értse a forrada-

lom eszméit. Március 15-ét a nem-

zet szívébe fogadta, magyarsága 

szimbólumának tartja. Nemzedékek 

találtak rá újra és újra e napra, ho-

gy egybeolvasszák saját eszméik-

kel és vágyaikkal a szabadságot és 

a függetlenséget. Március 15-e összeforrt a forradalom 

tiszta, ifjúi lendületével. Ez a nap csupa lelkesedés; 

öröm és büszkeség. Az 1848-as forradalom óta a 

háromszínű nemzeti zászló nemcsak a magyarság, 

hanem a szabadság jelképe is lett. 

 

A szabadságharc, ha a hatalmas túlerő leverte is, nem 

bukott el. Hisz… 

„Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, S ke-

servben annyi hű kebel Szakadt meg a honért.” 

 

Jákó Melinda (IKSZT munkatárs, Bő) 

Nemzeti ünnepünk 
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zottai (köztük az orvosi ügyelet dolgozói) is kapja-
nak cafeteria juttatást. (Az intézkedés a társulás 
más tagönkormányzatának ellenvéleménye miatt 
nem valósult meg.) 
 
A képviselő-testület 2017. február 13-i ülésén me-
gállapította, hogy adóssága nincs és hiányt a 
2017. évi költségvetésében sem tervezett. Ezt kö-
vetően jóváhagyta 2017. évi költségvetését és 
közbeszerzési tervét. A képviselő-testület áraján-
latokat kért közbeszerzés lebonyolítására. 
 Az önkormányzatoknak 2018. január 1. napjától 
kötelező csatlakozniuk a központi ASP rendszer-
hez. A csatlakozás előkészítésére a Minisztereln-
ökség pályázatot hirdetett. A pályázatokat a hivat-
al székhelye szerinti önkormányzat nyújthatja be, 

a képviselő-testület határozott e 
pályázat benyújtásáról. A képvi-
selő-testület döntött arról, hogy 
vagyonába veszi a vízmérő 
órákat, felhatalmazta a 
polgármestert közszolgáltatási 
szerződésben kezes-
ségvállalásra, 5.000.- forinttal 
támogatta a légi mentést végző 
MEDICOPTER Alapítványt.  A 
képviselő-testület módosította 
az általános iskola felújítására 
benyújtott pályázat pályázatírói 
szerződését, engedélyezte a 
díjból előleg kifizetését. 
Az Egészségház felújítására 
benyújtott pályázat terveit 
készítő mérnök indokait el-
fogadva (betegsége miatt 
számlázott későn) engedélyez-
te a tervezői számla kifizetését. 

Bő község képviselő-testülete 2017. február 27-
én közmeghallgatást és képviselő-testületi ülést 
tartott. A közmeghallgatáson a polgármester is-
mertette az elmúlt év eseményeit és a 2017. évi 
terveket. A képviselő-testület a beérkezett áraján-
latok közül kiválasztotta a közbeszerzési 
szakértőt. A képviselő-testület határozott arról is, 
hogy konzorciumi tagként csatlakozik a Bük Város 
által benyújtásra kerülő képzési pályázathoz. 
 
Befejezésül magam és a Bői Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében ál-
dott húsvéti ünnepeket kívánok!  
 
 

Dr. Vincze György 
jegyző 

 Bő Község Képviselő-testülete évi első 
ülését 2017. január 16. napján tartotta meg. 
A képviselő-testület a jogszabályi változásoknak 
megfelelően megállapította a tiszteletdíjakat. 
A polgármester tiszteletdíja az ötszáz és e-
zerötszáz lakosú települések vonatkozó rendel-
kezések szerint havi bruttó 199.434.- forintban, 
az alpolgármester tiszteletdíja 55.000.- forintban, 
a képviselői tiszteletdíj 20.000.- forintban került 
meghatározásra. A polgármester és az al-
polgármester költségtérítése tiszteletdíja bruttó 
15 %-a. 
A képviselő-testület a minimálbér változása miatt 
meghatározta a dolgozók munkabérét. 
A képviselő-testület az ülésen 
módosította a község ren-
dezési tervét, helyi építési 
szabályzatát. A módosítás me-
gnyitotta az utat a Petőfi utca 
végén lévő földrészlet 
beépítésére, valamint lehetővé 
tette kijelölt ingatlanokon 
távközlési torony építését. 
A képviselő-testület az ülésen 
pontosította szervezeti és 
működési szabályzatát. 
 
A Bői Közös Önkormányzati Hi-
vatal működési területén lévő 
önkormányzatok 2017. január 
30-án Bő községben tartották 
meg együttes ülésüket. 
Az ülésen elfogadták a hivatal 
munkájáról szóló beszámolót, 
jóváhagyták 2017. évi költség-
vetését, új szervezeti és működési szabályzatát, 
új ügyrendjét. A képviselő-testületek továbbra is 
fenntartották a hivatal dolgozói részére biztosított 
20 %-os illetménykiegészítést. 
Az alanyi adómentesség határának megválto-
zásával az óvoda kikerült az ÁFA-körből, így 
alacsonyabbak lettek a térítési díjak. A képviselő-
testületek ennek megfelelően újraszabályozták a 
térítési díjakat. Az ebéd ára 460 forint/adag lett. 
A szociális törvény alapján biztosított étkeztetés 
intézményi térítési díja 240 forint/adag lett. 
A gyermekétkeztetés díja:  
Óvoda teljes árú  260 forint/adag 
Óvoda 50 %-on étkező 130 forint/adag 
Napközi teljes árú  300 forint/adag 
Napközi 50 %-on étkező 150 forint/adag 
Menza teljes árú  230 forint/adag 
Menza 50 %-on étkező 115 forint/adag. 
A képviselő-testületek végül támogatták az orvosi 
ügyeleti díjak emelését, valamint azt, hogy a 
Répcementi Önkormányzati Társulás alkalma-

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 % 

KÖZMEGHALLGATÁS 

2017. február 27-én közepes érdeklődés mellett tartotta testületünk a közmeghallgatást. A ve-
tített előadáson három témakört érintettem, melyet most megpróbálok röviden az olvasó elé 
tárni. 

-Az önkormányzat feladata 
-Beszámoló a 2016-os évről  
-2017 évi tervek 

Önkormányzatunk legfontosabb feladatainak tartotta a Működés- működtetés szabályszerűsé-
gét, a településüzemeltetést, a pénzügyi stabilitás fenntartását és a fejlesztéseket-
beruházásokat. 
Az elmúlt évről igyekeztem átfogó képet nyújtani: 22 db testületi ülést tartottunk melyen 13 
rendeletet és 186 határozatot hoztunk. Képviseltem a települést a különböző fórumokon, meg-
beszéléseken, tárgyalásokon, üléseken.  
A programok tekintetében kiemelendő a Nemzeti ünnepek, rendezvények, méltó megtartása. 
Létrehoztuk a Helyi Értéktárbizottságot.  
Kiemelt figyelmet fordítottunk a különböző támogatásokra. Segítettük a civil szervezetk műkö-
dését. Az év folyamán több, mint 4 mó Ft-ot osztottunk ki a rászoruló családoknak. 
(iskolakezdési 54 család, karácsony előtt 64 család). Először pályáztunk a szociális tüzifa 
programban, ahol 16 család kapott támogatást ez már az idei évet érinti. 
Igyekeztünk körültekintően eljárni és támogattuk a továbbtanuló diákokat is, születési, első la-
káshoz jutási, temetési, gyermekvédelmi, étkezési segélyeket folyósítottunk. A közmunka 
program során 3 fő, a diákmunka programban 2 főnek tudtunk segíteni.  
A beruházások tekintetében megújult a Széchenyi u. járdaszakasza, tovább folytattuk a Park 
építését, lakossági igényre esőbeállót létesítettünk. Vásároltunk fűkaszát, utánfutót és pályá-
zati önerőt biztosítottunk több esetben. 
Nagy figyelmet fordítottunk a különböző pályázati lehetőségekre. 10 pályázatot nyújtottunk be 
melyek közül több sikeres volt és többnek várjuk a döntését.  
Az idei évben is szeretnénk a megkezdett munkát folytatni. Reményeink szerint látványos 
eredményekkel. A költségvetés fő számait elfogadta testületünk. Bízunk benne, hogy a stabil 
működést fedezi és a sikeres pályázatok eredményeként a számokat módosíthatjuk. A terjede-
lem miatt röviden ennyiben kívántam tájékoztatni az olvasót a közmeghallgatásról. 

Köszönöm a lakosság segítő munkáját és továbbra is kérem a támogatásukat! 
 

Hajós Attila 
polgármester 

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



4 

Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

A mozgalmas év végi programokat követően, a 2017-es évet is számos programmal, s műsorral kezd-
tük. 
Első programunk volt, január 04-én, a Bői Általános Iskola második osztályának könyvtári programja, 
mely során, a gyerekek tájékoztatást kaptak a könyvtár használatáról, viselkedési formákról, alapvető 
ismeretekről, majd kicsit elkalandozva a mesék világában, megragadtunk egy mesénél, melyet felol-

vastam a kíváncsi közönségnek. A gyerekeknél maradva, egy 
új próbálkozásnak szerettem volna helyet s lehetőséget adni, 
így megszerveztem egy társasjátékos délutánt, „Ki nevet a 
végén?” címmel. A szám szerint tizenhat gyermek, szemmel 
láthatóan élvezte a két órás foglalkozást, majd meglepetésül 
gofrival és teával vendégeltem meg, a jelenlévőket. 
Mint előző években, idén is csatlakoztunk,egy országos moz-
galomhoz, a „Kultúrházak éjjel-nappal” című programhoz,a 
bői IKSZT is nyitva tartott vasárnap is (január 22-én) s egy 
mesedélutánt szervezve, meséket olvastunk a jelenlévők 
számára.  

A farsangi időszakhoz érve, kézműves foglalkozásra invitáltuk a gyerekeket s mindenki elkészíthette 
a számára kedves álarcot, melyet haza vihetett. Az IKSZT, két alkalommal is helyet adott a farsangi 
jelmez kavalkád bemutatásának lehetőségére, illetve az azt követő zenés, táncos szórakozásnak. 
Minden év elején lehetőséget kerítünk az egészségfejlesztési programok megvalósításának, ezért 
látásvizsgálati felmérést szerveztünk, február 20-án. A szemorvos ígéretéhez híven, áprilisban nyílik 
még egy lehetőség, azon személyek számára, akik nem tudtak eljönni a vizsgálatra.   
Március 08-án, a Nyugdíjas Klubbal, megszerveztük, második alkalommal a közös nőnapi vacsorát, 
melyet a helyi Ernhardt Panzióban fogyasztottunk el. A családias hangulat mellett, kibeszéltük az 
elmúlt időszak eseményeit, az influenzás időszak átvészelését (sajnos három fő, betegség miatt nem 
tudott részt venni a vacsorán). Itt szeretnék köszönetet mondani, a magam s a Nyugdíjas klub ne-
vében, a település vezetőjének, Hajós Attilának, illetve a képviselő testület minden tagjának, hogy 
támogatták a klubbot, az est megvalósulására. 
Március 14-én, hagyományt teremtve, megszervezésre került az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére szervezett ünnepségre, melyről az első oldalon olvashatnak. 
Március 24-én, egy húsvéti kézműves foglalkozást szerveztem, mely lehetőséget adott, húsvéti de-
korációk illetve jelképek elkészítésére. 
Most pedig kicsit betekintve a közeledő programokba sze-
retnék néhány említésre méltó eseménybe betekintést 
nyújtani:  
Április 29-én megszervezzük a tavaszköszöntő retró bulit, 
melyről rövidesen plakát készül, illetve a meghívók is ki-
hordásra kerülnek. 
A vers és prózamondó verseny megvalósulását is sze-
retnénk véghez vinni 
Májusfánkat is, az elmúlt évekhez híven szeretnénk 
felállítani a térre, itt szeretném kérni a fiatalokat, hogy 
segítségüket nyújtsák a fa felállításában. 
Július 15-én, falunapot szervezünk, a programok szervezése folyamatban vannak. 
 
Örömmel tájékoztatom a lap olvasóit, hogy idén, településünk életében olyan nevezetes fellépők lesz-
nek, mint a: Tihanyi Tóth Vándorszínpad, (itt megemlíteném, hogy a Barátok közt  című filmsorozat 
Novák Lacija a Tihanyi Tóth Vándorszínpad társulat vezetője). A társulat fellépését a Berzsenyi Dániel 
Könyvtár jóvoltából valósítjuk majd meg, a falunap keretében. A másik említésre méltó előadó:  
Leblanc Győző, operett és operaénekes és felesége Tóth Éva. 
A programokról időben értesítjük a település lakóit. 
 

A húsvét közeledtével engedjék meg, hogy én is kívánjak önöknek boldog húsvéti ünnepet 
családjaik és szeretteik körében. 

 
Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 
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Január 06-án tartottuk templomunkban a Háromkirályok eljövetelének 
ünnepét (Vízkereszt). A lelkes iskolás gyermekek egy jelenetben be is 
mutatták a történetet. Köszönjük a gyermekeknek, szüleiknek és felké-
szítőjüknek az áldozatos munkát- a híveknek pedig a lelkes tapsot.  
Január 8-án Urunk megkeresztelkedését ünnepeltük.  
Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe volt. 
Február 3-án Szent Balázs Püspökre emlékeztünk.  
Február 11-én déli 12 órakor a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének 
emléknapján, szentmisén imádkoztunk a betegekért és ápolóikért, 

majd litániával köszöntöttük a Szűzanyát.  
Március 1-jén Hamvazószerdával kezdetét vette a nagyböjt. Ilyenkor péntekenként és vasár-
nap délután Keresztutat járunk Jézus kínszenvedése és halála emlékére, mindenkit szeretettel 
várunk. 
Március 11-én a területi hittanversenyen Tóth Patrik 8. osztályos tanuló első helyezést ért el. 
Gratulálunk Patriknak a kiváló eredményhez,  Vincze Erzsébet hitoktatónak pedig a munkájá-
hoz. 
Március 17-én a Győri Könnyező Szűzanya búcsújára a Plébános Úr vezetésével is,  és egyé-
nileg is zarándokoltunk. Mint tudjuk a Kegyoltár felújítás alatt áll, ezért a Bazilika Főhajójában 
volt lehetőség megtekinteni a Könnyező Kegyképet  és imádkozni a Szűzanyához.  
Április 01-jén és 02-án lesz templomunkban a szokásos nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Pados 
József Bőből elszármazott nyugdíjas atya tart. Vegyünk részt minél többen, készüljünk együtt 
lelkiekben a húsvétra.  
 

Húsvéti miserend: 
Nagycsütörtök: Szentmise az utolsó vacsora emlékére: 16:30, Virrasztás: 17:30 
Nagypéntek: Az Úr szenvedés története, Passió:  17:00 
Nagyszombat: Szertartás, Szentmise, Körmenet, Ételek megáldása: 17:00 
Húsvétvasárnap: Ünnepi szentmise: 8:30 
Húsvéthétfő: Ünnepi szentmise: 8:30 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

Szabóné Bognár Matild 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

BŐI SIKEREK A TERÜLETI HITTANVERSENYEN 

Tóth Patrik, iskolánk 8. 
osztályos tanulója I. helye-
zést, az ugyancsak 8. osz-
tályos Németh Izabella 
Flóra pedig II. helyezést 
ért el a 2017. évi egyház-
megyei hittanverseny kerü-
leti fordulójában Ivánban, 
így áprilisban Győrben 
mérhetik össze tudásukat 
kortársaikkal.   
Nekik és felkészítő taná-
ruknak, Vincze Erzsébet-
nek gratulálunk a szép 
eredményhez! 

(Babos Nóra) 

https://www.facebook.com/toth.patrik.7737
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Beszámoló a Bői Óvoda életéről Az iskola és óvoda hírei 

Az új évet a farsangi készülődéssel kezdtük. Sok-sok ötlet volt ki 
milyen jelmezbe bújik. A legkisebbeknek még új volt ez az él-
mény. A betegségek miatt el kellett halasztani a farsangi mulatsá-
gunkat. Március első szombatján került sor a vigadozásra a Bői 
IKSZT-ben. Jó hangulatban telt a délután. Nagyon sok ötletes jel-
mez vonult fel a színpadon. 
Március 1-én a hagyományos „Ügyes ovis” vetélkedőn vettünk 
részt Csepregen. Mozgalmas délutánt töltöttünk a környék óvodá-
sainak társaságában. 
A Víz Világnapja alkalmával a Soproni Vízműhöz látogattak a 
nagycsoportos gyerekek, néhány középsőcsoportossal együtt. 
Vonattal utaztak Sopronba. Sok érdekes dolgot tudtak meg a víz-
ről, a víz védelméről. 
 A következő időszakba kihasználva a jó időt szeretnénk sokat 
kirándulni a környéken. Felfedezve a fák növények ébredését, 
gyönyörködve a  természet csodájában. 
 Vasat, papírt gyűjtünk, aminek bevételét az udvarunk mozgásfej-
lesztő eszközeire szeretnénk fordítani. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a már összegyűjtött vasat, papírt, amit idejuttattak az 
óvoda udvarára.  
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 
 
        Az óvoda dolgozói 
 

SZÉP EREDMÉNYEK A MATEMATIKA VERSENYEN 

TÓTH PATRIK, iskolánk 8. osztályos 
tanulója a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulójában  előkelő 6. 
helyezést (felkészítő: Fördősné Hor-
váth Judit), míg ZUGONICS MÁTYÁS, 3. 
osztályos tanuló (felkészítő: Kollár Ba-
lázsné)  19. helyezést ért el. Gratulá-
lunk! (Babos Nóra) 

ISKOLÁS FARSANG 

Az iskolások a hagyományok szerint tarka műsor-
ral készültek a tél búcsúztatására. 2017. 02. 25-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 vége-
zték el. A zsűri – a tavalyi évhez hasonlóan – idén 
sem hirdetett ki helyezéseket, hanem valamennyi 
osztályból különdíjasokat emelt ki. Az 
eredményhirdetés után zsákbamacskát, süteményeket, frissítőket vásárolhatott kicsi és 
nagy. Ezután - a kissé hosszúra nyúlt - tombolahúzás következett. Ezután a 8. osztályos lá-
nyok próbálták táncra buzdítani a jelenlévőket. Köszönet a diákoknak, a pedagógusoknak és 
a szülőknek a sikeres mulatságért! (Babos Nóra) 
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Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel, célunk valamelyik dobo-
gós hely elérése. 
 
A 2016 -2017 bajnoki év tavaszi fordulói elkezdődtek. A csapatban nem sok változás 
történt az őszihez képest, (Nagyobb Endre Szabolcs Uraiújfaluba igazolt,  
 

Jelenlegi keretünk:  Kapusok: Rácsik János, Babos Tamás 
Védők: Barcza Dávid, Klópusz Márton, Marton István, Karvalits Tamás, Péntek Ádám, Katzler Ábel, 
Balogh Máté, Németh Márton, Balogh Tamás, Roznár Attila. 
Középpályások:  Horváth Márton, Kondor Gergő, Horváth Mihály, Dan Sebastián, Nagy Róbert,  Ko-
vács András 
Csatárok: Bogdán Roland, Horváth Patrik,, Sümegi Norbert, Horváth Krisztofer 
 
 Négy edzőmérkőzést játszottunk: A Szeleste-Pósfa csapata ellen két mérkőzésen 3 : 4, ill. 1 : 0, a 
Rábasömjén ellen szintén két mérkőzésen 4 : 3 és 3 : 1. 
 A tavasz eleje elég jól sikerült a négy mérkőzésből hármat megnyertünk, sajnos egy fájó hazai ve-
reség becsúszott. Eredmények:  Mesteri – Bő  3 : 5, Boba – Bő 0 : 6, Bő – Simaság 2 : 1, Bő – Izsákfa 
0 : 1. Eredményeink következtében csapatunk jelenleg a 6. helyen áll. 
 Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, egyre inkább összeszokott, ezért bízunk a 
még sikeresebb folytatásban. 
 A 2016-17 évi TAO pályázatunk eredményeként 2 millió forintot fordíthatunk a pálya kerítésének 
befejezésére, futballkapuk cseréjére és a felszerelés fejlesztésére. A pályázat maradéktalan felhaszná-
lásához mintegy félmillió forint önrész szükséges. 
 

Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: Stabilabbá váltunk! Sport 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SÍNAPJAI SANK JAKOB IM WALDE-N 

Idén a Bői Általános Iskola Diákönkormányzata 2 alkalommal - 2017. 01. 28-án és 2017. 02. 
11-én szervezett sínapot az ausztriai Sankt Jakob im Walde sípályáján. Szokás szerint reggel 
fél 8-kor indult a síbuszból és 4-5 autóból álló csapat a bői iskola elől Stájerország irányába. 
Az időjárás az első alkalommal szinte túl meleg volt, míg második alkalommal ideális, téli vi-
szonyok között síelhettek kicsik és nagyok egyaránt. (Babos Nóra) 
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Impresszum: 

HírBŐség, megjelenik negyedévente 300 példányban, Felelős kiadó: Bő Község 

Önkormányzata, 9625 Bő, Széchenyi u. 70 Tel.: (94) 586015 Honlap: www.bo.hu, email: 

onkormanyzatbo@level.datanet.hu, Felelős szerkesztő: Horváth Tibor alpolgármester, A lap-

szám szerkesztésében rész vettek: Babos Nóra,  Jákó Melinda, Szabóné Bognár Matild. 

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 

HÚSVÉTI KEKSZTOJÁS Hozzávalók: 
-40 dkg édes darált 
háztartási keksz 
-20 dkg vaj vagy marga-
rin 
-15 dkg porcukor 
-5 dkg narancslekvár 
-3 dkg kakaópor 
-szükség szerint na-
rancslé 
 
Díszítéshez: 
-kókuszreszelék 
-tortadara 
-színes szórócukor és apró cu-
kortojás 
/De be lehet vonni csokoládéval 
is és azután megdíszíteni./ 

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 

Autó, nagy- és kismotor vezetői tanfolyam 
indul Bükön havonta  

a Dr. Horváth Tibor utca 56. szám alatt. 
Érdeklődni lehet:  

Horváth Tibor Tel.: 06/30-226-6351  

A vajat vagy margarint a porcukorral és kakaópor-
ral kikeverjük, hozzáadjuk a darált kekszet és a 
lekvárt, majd annyi narancslével gyúrjuk össze, 
hogy jól formázható masszát kapjuk. Rövid ideig 
pihentetjük. 
 
A masszából tetszés szerinti nagyságú fél tojáso-
kat formálunk /egy vizezett evőkanálba belenyom-

kodni  és szép tojásformája lesz, részben kókuszreszelékbe 
forgathatjuk, részben megszórhatjuk tortadarával, színes 
szórócukorral, ill. cukortojásokat nyomkodunk bele.  
 
Megjegyzés: 
Ha felnőttek részére készitjük tegyünk bele rumot és csokolá-
démázzal vonjuk be. Nagyobb minyonpapirba téve mutatós és 
nagyon finom. 
(Forrás: Andi konyhája, http://andi1976.gportal.hu/) 


