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Gyerekzsibongástól, jókedvű felnőttek neve-
tésétől s beszélgetésétől harsonázott a főtér 
Bőben, 2017. június. 10-én a délutáni órák-
ban, ugyanis gyermeknapot ünnepeltünk. 
Bár kicsit megkésve, de elengedhetetlennek 
tartottuk a gyermeknap megszervezését, hi-
szen minden fontos és jellegzetes napot 
megszervezünk. Azért is tartottuk fontosnak 
a program megvalósítását, mert a gyerekek 
által él tovább nemzetünk, ők viszik tovább a 
hagyományokat, szokásokat.  Ez a nap 
a gyermekekről szólt, 
és mégis csak különö-
sebb, mint a többi, 
még akkor is, ha mi 
szülők mindennap 
a gyermekeink körül 
szeretettel forgunk. 
Ezen a napon még in-
kább igyekszünk velük 
több időt kellemesen 
eltölteni, még mele-
gebben körül ölelni 
őket. Kedvükbe já-
runk, az „együtt” me-
legségben eltöltött idő bizony sokat számít, 
sokat jelent lelkileg a gyermekeinknek. 
Gyújtsuk a gyermekeink szívét „szeretet 
lángra” , és ne csak gyereknapon, ha-
nem mindennap, mert 
a gyermekeinken keresztül Isten, a Minde-
nen túli Fény érint meg bennünket, s ami 
összeköt mindnyájunkat.  

A HÍRBŐSÉG 
KÖVETKEZŐ 
SZÁMA 2017.     

SZEPTEMBERÉ-
BEN JELENIK 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

Igyekeztünk ezt a napot „öröm ünneppé” va-
rázsolni gyermekeink számára, a folyamatos 
programokkal: vendégünk volt Németh Ist-
vánné Baksa Eszter, mesemondó (ezt a prog-
ramot koordinálta és finanszírozta a Vas Me-
gyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer), 
melyet egy akadályverseny követett, majd a 
büki Inci-Finci Gyerekfoglalkoztató előadásá-
ban, a gyerekek interaktívan bóhókázhattak 
Nevesincs kapitánnyal, ezt követően 
zumbázhattak a kedves jelenlévők Edussal. A 
sok mozgást követően pedig közösen fo-
gyasztottuk el, a helyszínen készült vacsorát 
(gulyáslevest). A programok ideje alatt légvá-

razhattak a gyere-
kek, csillámtetoválást 
készíthettetek, 
popcornt, vattacukrot 
fogyaszthattak, a bü-
féről pedig, a helyi 
Dan Borozó gondos-
kodott. 
Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani 
minden kedves sze-
mélynek, felajánló-
nak, aki hozzájárult a 
rendezvény megva-

lósításához: Bő község polgármestere, Hajós 
Attila, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat Bük, a Kemencés Falusi Vendégasztal 
Bő, Napos Mező Pékség, a Bői Általános Is-
kola tanárai, Berzsenyi Dániel könyvtár. 
 
Jákó Melinda (IKSZT munkatárs) Bő. 
 

Gyermeknap 
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Magyar Önkormányzatok Szövetségében. 
Az óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítését a kivi-
telező a kiadott megfelelőségi tanúsítvány ellenére nem 
megfelelően teljesítette. A képviselő-testület rendelke-
zett a hiány pótlásáról (a kivitelező azóta a hiánypótlást 
teljesítette). 
A képviselő-testület a hegyfalui JUÁR képeslap gyűjte-
ményt 10.000.- forinttal támogatta. 
A képviselő-testület konzorciumi partnerként csatlako-
zott Bük Városnak a „Nők a családban és a munkahe-
lyen” benyújtandó pályázatához. 
A képviselő-testület döntött a gázszolgáltató megváltoz-
tatásáról és a lomtalanítás megszervezéséről. 
(A lomtalanítás azóta sikeresen megszervezésre és le-
bonyolításra került.). 
Bő községnek a Települési Operatív Program kereté-
ben benyújtott mindkét pályázata támogatásban része-

sült. Az iskolaépület energiahatékonysági 
fejlesztése 86.933.826.- forint, az orvosi 
rendelő felújítása és eszközbeszerzése 
22.750.744.- forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült. 
A fentiek miatt Bő község Képviselő-
testülete 2017. június 1. napján megtartott 
ülésén módosította közbeszerzési tervét. A 
képviselő-testület az iskolaépület felújításá-
ra a kivitelező kiválasztására közbeszerzési 
pályázatot írt ki. 
A képviselő-testület jóváhagyta belső elle-
nőri stratégiai tervét, megkezdte az orvosi 
rendelő felújítási munkáinak előkészítést. 

A képviselő-testület 2017. június 15-i ülésén a 
Répcevölgye Sportegyesületet 1.200.000.- forint támo-
gatásban részesítette. 
A képviselő-testület döntött a 80-as években végrehaj-
tott Petőfi utcai útátvágás miatt szükségessé vált telek-
határ rendezésről. 
A képviselő-testület 2017. június 26-i ülésén döntött 
arról, hogy 2017. július 15. napján ismételten megren-
dezi a hagyományos falunapot. 
A képviselő-testület több önkormányzati rendeletet mó-
dosított. A helyi adókról szóló rendelet módosítása te-
lekadó mentességet biztosít a temetővel közvetlenül 
határos korlátozottan beépíthető ingatlanokra. Joghar-
monizációs okból módosult a házszám megállapítás 
szabálya (a jegyző hatáskörébe tartozik), a hulladékok-
ról szóló rendeletbe bekerült az új szolgáltató neve, a 
szociális rendeletben az óvodakezdési támogatás ösz-
szege 20.000.- forintra, az általános iskolások iskola-
kezdési támogatása 25.000.- forintra, a középiskolások 
iskolakezdési támogatása 30.000.- forintra emelkedett, 
a benyújtási határidő szeptember 15-re módosult. A he-
lyi népszavazásra vonatkozó törvényi rendelkezésekre 
tekintettel módosult a szervezeti és működési szabály-
zat és hatályon kívül helyezésre kerültek a helyi nép-
szavazásról szóló eljárási szabályok. 
 
Bő, 2017. július 5. 
 
     Dr. Vincze György 
           jegyző 
  
 
 

 A Bői Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületei 2017. április 4-
én Bő községben együttes ülést tartottak. Megállapí-
tották, hogy a községekben sajnos nem él annyi böl-
csődés korú gyermek, hogy a képviselő-testületnek a 
gyermekek számára tekintettel kötelező lenne meg-
szervezni a bölcsődei ellátást. Az ülésen a képviselők 
tájékoztatást hallgattak meg a vízkár elhárítás terv és 
energia hatékonysági terv készítési kötelezettségről. A 
képviselő-testületek határoztak arról is, hogy a telepü-
lésképi arculati kézikönyv készítési kötelezettségük-
nek lehetőleg közösen, együttműködve kívánnak ele-
get tenni. 
 A képviselő-testületek 2017. május 3-án ismé-
telten együttes ülést tartottak. A képviselő-testületek a 
településképi arculati kézikönyv elkészítésé-
vel a budapesti székhelyű Városökológia 
Betéti Társaságot bízták meg. A tervkészí-
tés főépítészi feladatait R. Takács Eszter 
látja el. A terveket széles körben vélemé-
nyeztetni kell, a képviselő-testületek jóvá-
hagyták a partnerségi egyeztetés szabálya-
it. 
A képviselő-testületek megállapították, hogy 
bölcsődei férőhely biztosítása iránti igény 
nem került benyújtásra, így a képviselő-
testületeknek ezen a jogcímen sem kell 
megszervezniük a bölcsődei ellátást. 
Bő község képviselő-testülete külön is ülé-
sezett. A Sárvári Tankerület pályázatot kíván benyúj-
tani iskolai sportpálya kialakítására a községben. A 
képviselő-testület hozzájárult, hogy sikeres pályázat 
esetén a tankerület javára vagyonkezelői jog kerüljön 
bejegyzésre az önkormányzat tulajdonában álló bői 
1/44. helyrajzi számú, 2.180 m2 területű ingatlanra. 
 A képviselő-testület 2017. május 16-i ülésén 
foglalkozott a Bő Köztársaság tér 6. szám alatti lakás 
közös tulajdonának megszüntetésével. A lakás Bő és 
Mesterháza községek önkormányzatainak közös tulaj-
dona, Mesterháza község kezdeményezte a közös tu-
lajdon megszüntetését. A képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy az év végén megvizsgálja a mesterházai 
tulajdonrész megvásárlásának lehetőségét. 
A képviselő-testület módosította 2016. évi költségve-
tési rendeletét, majd rendeletet alkotott a 2016. évi 
költségvetés végrehajtásáról. Az önkormányzat 2016. 
évben 213.793.785.- forint bevételhez jutott, teljesített 
kiadása 186.989.614.- forint volt. 
A képviselő-testület jóváhagyta a 2016. évi belső elle-
nőri jelentést. Örömmel állapította meg, hogy fegyel-
mi, szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséget kelet-
keztető hiányosság nem volt. 
A képviselő-testület elrendelte a belső ellenőr által a 
szervezeti és működési szabályzat tartalmára vonat-
kozó megállapítások megvizsgálását, egyeztetését a 
kormányhivatallal. 
A Magyar Közút Zrt. a közutak mellett kitermelt fákat 
szociális célra ajánlotta fel. A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert, hogy lehetőség esetén pá-
lyázzon a Magyar Közút Zrt. által felajánlott tűzifára, 
melyet szociális alapon lehet a lakosságnak kiosztani.  
A képviselő-testület megszüntette tagsági viszonyát a 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

Szelektív hulladékgyűjtés otthon: a házhoz  
menő zsákos gyűjtés 

2017. áprilisától a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező, hasznosítható 
csomagolási hulladékait otthon gyűjtheti, a házhoz menő zsákos gyűjtés bevezetésével. Az Európai 
Unióban már hatékonyan működő rendszer kerül bevezetésre Bőben. Bízunk benne, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés e kényelmes és hatékony módja hamarosan mindennapi rutinná válik mindannyiunk 
számára. 
A lakosság díjmentesen kapja meg a 2 db sárga színű (műanyag gyűjtésére) és 1 db kék színű (papír 
gyűjtésére), emblémázott zsákokat. 
A megtelt zsákokat zárják le, és a gyűjtőnapokon, reggel 6 óráig, a ház elé tegyék ki. Havonta egy 
alkalommal gyűjtjük a szelektív zsákokat. A kitett és elszállított szelektíves zsákok helyett a begyűjtést 
végző kollégák csere zsákot biztosítanak, díjmentesen. 
Begyűjtési menetrend: 
2017.07.26., 2017.08.23., 2017.09.27.,  2017.10.25.,  2017.11.29.,  2017.12.20. 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

FALUNAP BŐBEN (2017. 07. 15.) 

Helyszín: Főtér  Időpont: 2017. július 15. 
Gyülekező : 14.00 órától! 

 Programok 
14:30  Tihanyi Tóth Vándorszínpad 
15:30  Bői Óvoda Néptánccsoportja 

16:00  Nicki Fergeteg Néptánccsoport 
17:00  Tompaládonyi Fiatalok Társulata 

17:30  Vacsora (a készlet erejéig) 
18:00  Sztárvendég- Éder Gabee 
19:30  Utcabál Galavits Lászlóval 

Tisztelt Bőiek! 
Nagy örömmel számolok be településünk újabb si-
keres pályázatairól. Az előző évek munkáinak kö-
szönhetően a napokban az alábbi levelet kaptuk. 
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsí-
tése kiírt pályázaton (iskola épülete) 86.933.826 Ft, 
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesz-
tésére kiírt pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vas Megyei Önkormányzat közös 
döntése nyomán 22.750.744 Ft összegű támogatást nyert. 
A Művelődési Ház az Óvoda után a közeljövőben az iskola épülete és az orvosi rendelő is megújulhat 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni mindazok számára, akik segítettek e nagyszerű siker el-
érésében! 

Hajós Attila polgármester 

SIKERES PÁLYÁZATOK 

A műsorszámok alatt, lehetőség nyílik, vattacukor, popcorn, amerikai hot-dog, fogyasztására, 
illetve a gyermekeknek légvár, körhinta, halászat, céllövölde használata.  

A rendezvény ideje alatt szomjunkat, a Dan –Borozó oltja.  

ORVOSI RENDELÉS AUGUSZTUS 1-TŐL A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 

Felújítási munkálatok miatt 2017. augusztus 1-től előrelátható-
lag 1 hónapig a házi orvosi rendelés a szokásos rendelési 

időkben a Művelődési Házban lesz.  
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Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

Eseményekben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött, az elmúlt időszakban is, hiszen 
számos programról szeretnék beszámolni, a kedves olvasóknak. 
Véradás 
A húsvéti időszak elteltével, véradási lehetőség nyílt az IKSZT falai mögött, április 18-án. 
Vers és prózamondó verseny (április.24.) 

A költészet napja (április 11) alkalmából, a helyi s kör-
nyékbeli alsó tagozatos gyerekei között szavaló versenyt 
hirdettünk meg, hogy megismertessük velük mit is jelent 
egy költemény, tudatva velük továbbá, hogy miért is fon-
tos a költészet napja s tudásukat felmérve tapasztalatok-
kal, s élményekkel gazdagodjanak s persze okleveleikkel, 
illetve emléklapjaikkal ékesítve gyűjteményük sorozatát 
büszkélkedhessenek, hogy ők is részesei voltak e jeles 
nap eseményeinek. Örömmel számolhatok be, hogy idén 
többen jelentkeztek a versenyre s bízom benne, hogy a 

lelkesedésük a jövőre nézve is példamutató lesz. 
Retró parti (április.29.) 
A retró hangulatát, zenéit s élményeit felidézve, sor került egy igazi hangulatos szombat esti 
bulira, melynek célja a fiatal, illetve középkorúak megmozgatása volt. Az eseményen szép 
számmal vettek rész a szórakozni vágyók. Engedjék meg, hogy ez által köszönetet mondjak 
Horváth Andrásnak s minden kedves személynek, aki bármi módon hozzájárult az esemény 
megvalósításához. 
Májusfaállítás (április 30.) 
A helyi fiatalokkal összefogva, immáron harmadik alkalommal állítottuk fel, településünk má-
jusfáját. Köszönet a felajánlónak, illetve a Dan Borozónak, a támogatásért. 
Anyák napja 
Az édesanyák, anyák, és nagymamák köszöntésére és örömére készítettünk ajándéktárgya-
kat, melyekkel kedveskedhettek a kézműves foglalkozáson részt vett gyerekek. 
Sakkversenynek, illetve könyvtári napnak is helyet adtunk az IKSZT-ben. 
Évadzáró vacsora a Nyugdíjas Klubbal 
(Június.03.) 
Nem is oly régen köszönthettem a nyugdíjas 
klub tagjait s máris lezártunk egy évadod, 
amit egy közösen elfogyasztott vacsorával 
ünnepeltünk meg, szám szerint húszon ketten 
s örömmel jelentem ki, hogy minden egyes 
találkozó kellemesen, eseménydúsan s önfe-
ledt hangulatban zajlott. Köszönet a klubtag-
oknak a finom süteményekért s az együtt el-
töltött pillanatokért. 
Gyereknap (lásd első oldal!) 
Napközis tábor (Június 26-30) 
Elmúlt évekhez hasonlóan, idén is sor került a Bői Általános Iskola és a Büki Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen megszervezett és megvalósított napközis tábor, melyen 
22 gyermek vett részt s büszkén vallhatom, hogy minden nap élményekkel és eseményekkel 
gazdagon telt. 
Engedjék meg, hogy ezúton kívánjak minden kedves olvasónak kellemes, feltöltődéssel teli 
nyarat. 

 
Jákó Melinda ( IKSZT munkatárs) 
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Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
 Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tanácsadó 
testület nevében községünk minden kedves lakóját. 
 Pünkösd, vasárnap három év után újra egyházkö-
zségünkben volt a bérmálás, amit falunk szülöttje Né-
meth József Főtisztelendő Apát úr celebrált. Mert a bér-
málás nem csupán egy kedves családi esemény, ha-
nem a plébániai közösség nagy ünnepe. A megbérmált 
küldetése kettős: a hit megvallása és a hit szerinti élet. 
Szép feladat, nehéz küldetés, de vállalható. Fiataljaink, 
mint Krisztus tanítványai nagykorúvá váltak a keresz-
tény hivatásukban. Bízunk abban, hogy Isten hűséges 
és kitartó tanúi lesznek, e zűrzavaros világban! 
 Sajnos a plébánia épületünk felújítására beadott pályázatunkat elutasították. Így továbbra is nagy 
feladat a Tanácsadó testület és egyházközségünk számára, a nagy plébánia épületünk sorsa. Mert a 
felújítás is, újraépítésről meg nem is beszélve súlyos milliókba kerülnének.  Ezek akármelyike is szá-
munkra önerőből szinte vállalhatatlanok. Pályázat íróink továbbra is figyelik a nekünk megfelelő lehető-
ségeket. 
 Rózsafüzér társulatunk Németh Józsefné vezetésével nagyon aktívan segítik templomunk eszkö-
zeinek felújítását és akár újak vásárlását is. Megújultak a rózsafüzér és az asszonyok zászlói, taberná-
kulum tiszta új belső kárpitozást kapott, új ministráns ruhák lettek, örök mécsesünk új arany festést ka-
pott, fő oltárunk és Mária oltárunk is új lámpa tartókat kaptak. Ezek mind magán emberek adományaiból 
valósultak meg és egyházközségünk tagjai szabad idejüket nem sajnálva szerezték meg az anyagokat, 
varrták szegték a zászlókat, szalagokat, ruhákat; festették a zászlók képeit; aranyozták az örökmécs-
est. Odaadó áldozatos munkájukat köszönjük szépen, a jó Isten ezerszeresen fizessen meg érte. To-
vábbra is várjuk lehetőségekhez képest jó szándékú adományokat akár a kétkezű munkát is, templo-
munk és környéke, nem a Plébánosé, nem az enyém, nem a Tanácsadó testületé, hanem a falunké, 
mindnyájunké és az olyan lesz, amilyenné mi magunk tesszük. 
Tanácsadó testületünk nevében kívánok minden kedves lakónknak kellemes időtöltést, jó pihenést fel-
töltődést a szép nyári időben. 
                                                                                                                                       Németh Zoltán      

Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat! 
Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemében. 
Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja.  

Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után.                      
   (II. János Pál pápa) 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

TOVÁBBI HÍREINK 

 Április 9-én Virág vasárnappal megkezdődött a Nagy Hét. Virágvasárnapon alkalmi kórusunk Passió 
énekléssel emlékezett. Április 13-17 Nagy heti szertartások,és a Nagy böjti lelkigyakorlatok gazdagították lel-
künket A lelkigyakorlatot Pados József  Bőből elszármazott atya tartotta.  
 Május hónap a Szűz anyáé, a szentmisék előtt és vasárnaponként a tiszteletére litániát tartottunk. A hó-
nap utolsó vasárnapján tartottuk a szent mise után a " Hősök napi" megemlékezést. Ebben a hónapban két 
szépkorú képviselőnk is jeles napot ünnepelt. Németh Antal bácsi és Gizella néni a 60.,míg Szabó Jóska 
bácsi és Margit néni az 50. házassági évfordulóját ünnepelte. Szeretettel köszöntjük őket és szívből gratulá-
lunk, további életükre pedig kérjük Isten áldását. 
 Június 4-én tartottuk templomunkban az elsőáldozást.6 kisgyermek vette magához először az oltári-
szentséget. Június 11-én délután tartottuk a 8. osztályos tanulók bérmálkozásását. 17 fiatalnak (8 bői) szolgál-
tatta ki Németh József atya a bérmálkozás szentségét. Június 15-én volt a Tedeum, az iskolások évzáró mi-
séje, amelyen szinte minden tanuló részt vett. Június 18.-án volt az Úrnapi körmenet, a lelkes sátordíszítők 
munkáját a szél ugyan megtépázta, de ez sem szegte kedvünket.  Június 18-a egyben templomunk szentség-
imádási napja is volt. Június végén köszöntöttük László Atyát születés - és névnapja alkalmából. Isten éltes-
se, erőt, egészséget, és a jóisten áldását kérjük további életére. 

 
Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést kívánunk, és ne feledjük, ne csak testben, lélekben is töltekezzünk. 

Sza.Bo.Ma  
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A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY Az iskola és óvoda hírei 

Alsó sor (balról jobbra): Kovács Virág, Kajtár Ágnes, Gróf Alexandra, Babos Nóra (osztályfőnök), Hajas Han-

na, Gómán Bianka, Giczi Cintia. 

Középső sor (balról jobbra): Giczi Dominik, Sifter Krisztofer, Nagy Laura Zoé, Lőrincz Brigitta, Németh Iza-

bella Flóra, László Lili Molli, Vincze Simon, Nagy Gergő. 

Felső sor (balról jobbra): Agócs Gábor, Tóth Patrik, Varga Csaba, Gönczöl Mátyás, Pup Csongor János. 
(Fotó: Lágler Mária Katalin) 

Sport ÚSZÁS 

  

A Sárvári Sportnapon a Jánosi
-testvérek  szép sikereket arat-
tak úszásban: Beni  50 méte-
res gyors-, hát- és mellúszás-
ban ezüst érmet , míg Lilla 50 
méteres gyorsúszásban 
bronz, hát- és mellúszásban 
pedig ezüst érmet szerzett.  
Gratulálunk! (BN)  

Nagy Gergő a „Fut a Sárvár, gurul a Sárvár” elnevezésű sportverse-

nyen görkorcsolyázásban nagy fölénnyel I. helyezést ért el!  

Gratulálunk (BN) 

GÖRKORCSOLYA 
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Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, továbbra is célunk, hogy visszajus-

sunk a magasabb osztályba. 

A 2016-2017 bajnoki év befejeződött. 30 mérkőzést játszottunk 15 győzelmet arattunk, 

2 mérkőzés döntetlen lett, 13 vereséggel zárult. A megszerzett 47 ponttal csapatunk a 

hetedik helyet szerezte meg. A tavaszi rosszabbul sikerült, mint az őszi szezon, az utol-

só öt mérkőzést elveszítettük, ennek „eredménye” a tabellán elfoglalt helyünk. Gólkü-

lönbségünk pozitív lett, 85 rúgott góllal szemben a kapott gólok száma 63. 

A gólszerzésben elsősorban Horváth Patrik, Bogdán Roland, Kovács András és Nagy Róbert jeles-

kedett, Patrik 22, Roland 16, András 10, Robika 8 gólt szerzett. Továbbra is gond, hogy játékosaink 

többsége olyan munkarendben dolgozik, hogy nem tudnak hétről-hétre a csapat rendelkezésére állni. 

Akikre legjobban lehetett számítani: Barcza Dávid, Horváth Márton, Horváth Mihály, Klópusz Már-

ton, Kondor Gergő, Kovács András, Marton István, Nagy Róbert, Sümegi Norbert, Rácsik János, 

Roznár Attila. Ők szinte valamennyi mérkőzésen szerepeltek. A fentiek adják a következő időszak, baj-

nokság feladatait: Stabilizálni kell a játékos állományt, ez a jelenleg a keretbe tartozó labdarúgók moti-

válásával, és új igazolásokkal lesz elérhető. Javítani kell az edzés látogatottságot, de tudjuk ez a nyári 

időszakban nehezen teljesíthető. A következő bajnokságot is ebben az osztályban kezdjük, jelenleg nem 

tudni hány csapat szerepel majd a sárvári csoportban, ugyanis a megyei bajnokságok átszervezése várha-

tó. Ezzel egyelőre nem foglalkozunk, jelenleg szünet van, a következő bajnokságra július elején kezdjük 

meg a felkészülést. Az első bajnoki forduló augusztus 19-20 - án lesz, ezt megelőzi a Magyar Kupa me-

gyei első selejtező fordulója augusztus 12 – 13-án. 

 

Pályáztunk az öltöző felújítására és a pálya belső kerítésének cseréjére, döntés július hónapban várható. 

 

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

az alábbi gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak:  Büki Gyógyfürdő Zrt.,  WestHigénia Szombat-

hely Kft., FABRIKA Kft., BAUWERK Kft., ÁB SPEED Kft., Németh Tamás egyéni vállalkozó,  

„Dan” Borozó, Ernhardt Panzió 
Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: MÉRLEG! Sport 

SAKK 

Szőnye Máté ismét I. helye-

zést ért el a RÉPCE KUPA 

elnevezésű sakkversenyen. 

Gratulálunk! (BN) 

FUTÁS 

A május 1-jén rendezett Büki Futónapon Vargáné Czingráber 
Bea kategóriájában az I., leánya Varga Zsófia pedig a dobogó 
III. fokára állhatott fel. Gratulálunk! (BN) 
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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 

MÁLNÁS, KÓKUSZOS SZELET Hozzávalók: 
A tésztához: 

 25 dkg liszt 

 12 dkg margarin 

 4 db tojássárgája 

 5 dkg porcukor 

 2 csomag vaníliás cukor 

 1 csomag sütőpor 

 reszelt citromhéj 

 2 dl tej 

 csipet só 

A töltelékhez: 

 60 dkg málna 

 4 db tojásfehérje 

 20 dkg porcukor 

 2 csomag vaníliás cukor 

 10 dkg kókuszreszelék 

(a tepsi 25 x 38 cm-es) 

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 margarint kikeverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral, 

majd egyesével hozzáadjuk a tojássárgákat. A lisztet össze-

keverjük a sütőporral és egy csipet sóval, majd hozzászitál-

juk a masszához,  majd állandó keverés mellett hozzácsor-

gatjuk a tejet. Addig keverjük, hogy egy sima állagú masszát kapjunk. Egy tepsit sütőpapír-

ral kibélelünk, majd beleöntjük a masszát, egyenletesre simítjuk. Előmelegített sütőbe tesz-

szük, és közepes hőmérsékleten 20-25 percig sütjük, hogy szép világos zsemleszínű legyen 

a tészta.  

A téötelékhez a málnát egy szűrőbe tesszük, és alaposan megmossuk, majd lecsepegtetjük. 

A tojások fehérjét elkezdjük habbá verni, majd amikor már kezd kifehéredni, kanalanként 

hozzáadjuk a porcukrot és a vaníliás cukrot. Addig verjük, amíg egy közepesen kemény 

habot kapunk. A habhoz először óvatosan hozzákeverjük a kókuszreszeléket, majd az ala-

posan lecsepegtetett málnát, ezt az elősütött tészta tetejére kenjük, majd egyenletesen elsi-

mítjuk. Visszatesszük a sütőbe, majd 30-35 perc alatt a tetejét szép világos színűre sütjük. 

A sütési idő leteltével kikapcsoljuk a sütőt, majd résnyire kinyitjuk az ajtaját, és úgy hagy-

juk langyosra hűlni a süteményt. Ezután a sütőből kivesszük, majd a tepsiben egészen ki-

hűtjük. 

Tálalás előtt a sütemény tetejét ízlés szerint megszórjuk porcukorral, majd felszeleteljük.  
(Forrás: www.recepttar.hu) 


