
1 

IKSZT munkatársi, munkásságom ideje 
alatt, többször szembesültem azzal a kér-
déssel, hogy „Miért van Bőben szüreti ün-
nepség?”. Első sorban, mert hagyományt te-
remtettünk belőle, s hagyományainkat meg 
kell őrizni, tovább kell adni a jövő nemzedé-
kének, ösztönözve őket azok értékeinek 
megtartására. Másod sorban, közösségépítő 
célja van, hiszen ilyenkor találkoznak, a tele-
pülés lakói egymással és ilyenkor lehetőség 
adódik, hosszabb vagy rövidebb beszélgeté-
sekre, ebben a roha-
nó, stresszes világ-
ban. Harmad sorban, 
azért tartjuk meg a 
szüreti felvonulást, il-
letve programokat 
szervezünk erre az al-
kalomra, mert, igaz, 
hogy nem egy szőlő 
termesztő vidék és 
nem is borpincészeté-
ről híres Bő, de a ma-
gyar ember szereti a 
bort, szeret mulatni s a 
Bőiek is szeretnek szórakozni, a szüret vég-
eredménye pedig a bor, amitől az ember 
hangulata is jobb lesz, ezért minden évben 
egy napot erre szentelünk, ezt ünnepeljük. 
Az időjárásnak is köszönhetően, a felvonu-
lás a főtérről indult, a jelenlévőkkel és a 
hegyfalui HÁNCS, néptánccsoport tagjaival, 
lovas szekéren, traktorokon, biciklin és gya-
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logosan. Minden utcában megálltunk, a tánc-
csoport egy kisebb koreográfiát adott elő s az 
utcák lakói, megvendégelték a felvonuló tár-
saságot. Megragadom az alkalmat, és itt is 
köszönetet szeretnék mondani, mindenkinek, 
aki hozzájárult a vendéglátás megvalósításá-
hoz. A főtérre visszaérve, kezdetét vették a 
szórakoztató programok. Első előadók, a Bői 
Óvoda növendékei voltak, akik fennhangon 
énekeltek, táncoltak és mondókákkal kecseg-
tették a kíváncsi közönséget. Őket váltotta fel, 
a Big Mouse Band, akik nem idegenek már 
Bőben, hiszen, harmadik alkalommal szóra-
koztattál, szórakozva a jelenlévőket. Majd vé-

gül, de nem utolsó 
sorban, a Bői Női 
Kar zárta a kültéri 
programokat, akik 
őszi, szüreti dalokat 
énekelve tiszteltek 
meg mindnyájunkat. 
A kültéri programo-
kat követően, kezde-
tét vette, a szüreti 
bál, az IKSZT-ben, 
Mc Arnieval, ami haj-
nali négy óráig tar-
tott. 

Szeretnék köszönetet mondani, a helybéli 
vállalkozóknak, a felajánlásokért: Simon And-
rásnak, a Napos Mező Pékségnek, Ernhardt 
Benedeknek, valamint minden személynek, 
aki hozzájárult e program megvalósításához, 
és akik részt vettek a délutáni eseményeken. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 

Szüreti mulatság 



2 

nyújt be. 
A képviselő-testület az egészségház felújítása mű-
szaki ellenőri feladatinak ellátására Farsang Lász-
lót kérte fel. 
A képviselő-testület a kedvező lakossági fogadta-
tásra tekintettel ebben az évben is benyújtotta pá-
lyázatát szociális tűzifa biztosítására. 
A képviselő-testület 2017. augusztus 22-én meg-
tartott ülésén elbírálta a Bői Általános Iskola ener-
getikai célú felújítása kivitelezési munkáira beérke-
zett árajánlatokat. 
A képviselő-testület a munkákra a KG Invest Kft. 
Győr Konini u. 19. bruttó 78.450.926.- forint össze-
gű ajánlatát fogadta el. 
A képviselő-testület elfogadta az orvosi rendelő 
felújítás során felmerült indokolt pótmunkákat. 

A képviselő-testület 2017. szeptember 4
-én megtartott ülésén határozott arról, 
hogy pályázatot nyújt be a települések 
kisösszegű beruházásainak támogatá-
sára a Köztársaság tér belvízelvezetési 
rendszerének felújítására. 
A képviselő-testület határozott arról is, 
hogy részt vesz a partnertelepülés 
Kalwang őszi fesztiválján. 
A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy nem adja hozzájárulását a közku-
taknak a szolgáltató általi megszünteté-

séhez. A szolgáltató üzembiztonsági szempontok 
miatt kérte a megszüntetéshez való hozzájárulást, 
a képviselő-testület véleménye szerint az átuta-
zóknak ívóvizet kell biztosítani. 
A képviselő-testület foglalkozott az orvosi rendelő-
ről lekerült cserép hasznosításával, első változat-
ban áttekintette a települési arculati kézikönyv ter-
vezetét. 
A képviselő-testület a környező települések csa-
tornázásának megvalósítása érdekében megerő-
sítette csatlakozási szándékát a büki székhelyű 
szennyvízkezelési agglomerációhoz. 
A képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUN-
GARICA felsőoktatási ösztöndíj programhoz, így a 
támogatásra továbbra is pályázhatnak a nappali 
tagozaton tanuló első diplomájukat szerző bői la-
kóhelyű hallgatók. 
A képviselő-testület 2017. szeptember 21-i ülésén 
döntött az egészségház komplett felújítása Bőben 
projekthez kapcsolódó orvosi eszközök szállításá-
ra beérkezett ajánlatokról. 
A képviselő-testület a Rextra Kft. Szombathely 
Óperint u. 25. bruttó 866.600.- forint összegű aján-
latát fogadta el. 
 

Bő, 2017. október 6. 
Dr. Vincze György 

jegyző 
       

 A képviselő-testület 2017. július 3-án meg-
tartott ülésén kiegészítette a mezőgazdasági utak 
felújításához kapcsolódó gépbeszerzés tárgyá-
ban benyújtott pályázatát. Az elmúlt év végén be-
adott pályázat elbírálása még várat magára. 
A képviselő-testület telekhatár rendezés céljából 
értékesítette a tulajdonában lévő 1/24. helyrajzi 
számú földrészletet. 
A képviselő-testület döntött árajánlatok kéréséről 
a TOP támogatásával megvalósuló komplett 
egészségház fejlesztése Bőben beruházás pá-
lyázati és saját forrásból megvalósuló munkáira. 
A képviselő-testület a beruházás saját forrásból 
megvalósuló részének támogatása céljából 
együttes ülés megtartását kezdemé-
nyezte Chernelházadamonya és Gór 
községekkel. 
A képviselő-testület 2017. július 14-én 
megtartott ülésén elbírálta a TOP támo-
gatással megvalósuló komplett egés-
zségház fejlesztése Bőben beruházás 
kivitelezési munkáira benyújtott áraján-
latokat. 
A képviselő-testület a pályázati támoga-
tással megvalósuló munkákra a Tetőfe-
dő, Burkoló Szakipari Vállalkozás 
Szombathely Achim u. 4. bruttó 19.747.700.- fo-
rint összegű ajánlatát fogadta el. 
A saját forrással megvalósuló munkákra egyéni 
vállalkozók közös ajánlatát fogadta el a testület. 
Bő, Chernelházadamonya és Gór községek 
2017. július 25-én megtartották együttes ülésü-
ket. Az egészségház 58 %-os mértékben Bő kö-
zség, 21-21%-os mértékben Chernelházadamo-
nya és Gór községek tulajdona. A saját forrásból 
megvalósítandó közel 12.000.000.- forint össze-
gű munkákhoz Chernelházadamonya község 
1.000.000.- forint támogatást nyújt és tulajdonré-
széből 12 %-ot átad Bő község önkormányzatá-
nak. Gór község lakossági véleménykérésről 
döntött. (Későbbi határozatával a lakosság véle-
ményének figyelembevételével a település a be-
ruházás 2.520.000.- forinttal történő támogatásról 
és tulajdonrészének megtartásáról döntött.) 
A képviselő-testület 2017. augusztus 1-jén meg-
tartott ülésén javította a Bői Általános Iskola 
energetikai célú felújítása közbeszerzése tárgyá-
ban már 2017. június 1. napján már meghozott 
határozatát. A közbeszerzési szakértő a határo-
zatban az eredetileg felkérni szándékozott aján-
lattevők körében összeférhetetlenséget tapasz-
talt, ezért a képviselő-testület a felkért ajánlatte-
vők körét módosította.   
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulaj-
donában lévő Bői Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete energetikai célú felújítására is pályázatot 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

FIGYELEM, régi bői fényképeket vagy más relikviákat keresünk, gyűjtemény létrehozása, esetle-
ges későbbi kiállítás létrehozása céljából. Az eredeti fotókat az önkormányzaton gyűjtjük és 
bescannelés (lemásolás) után visszaadjuk a tulajdonosnak.  

Köszönettel: A bői értéktár bizottság 

VÁLTOZÁSOK AZ ORVOSI RENDELÉSBEN 

2017. október 1. napjától az alábbiak szerint változott a háziorvos rendelési ideje: 
Hétfő: Bő   8.00-11.00-ig 
  Simaság  11.00-13.00-ig 
 
Kedd: Bő   8.00-11.00-ig 
  Sajtoskál  11.00-12.00-ig 
 
Szerda: Gór   8.00-9.00-ig 
  Ch.damonya 9.00-10.00-ig (bői rendelőben) 
  Iskola  10.00-11.00-ig 
  Bő   11.00-13.00-ig 
 
Csütörtök: Simaság  8.30-10.30-ig 
  Nemesládony 10.30-11.30-ig 
  Iklanberény 11.30-12.00-ig 
  Lócs   12.00-13.00-ig 
  Bő   14.00-16.00-ig 
 
Péntek: Bő   7.30-9.30-ig 
  Mesterháza 9.30-10.30-ig 
  Sajtoskál  10.30-11.30-ig 
 

Vérvételi lehetőség (előzetes bejelentkezés 
alapján 06/30/876-33-54 telefonszámon): 
 
Bő: kedden és csütörtökön 7.00-8.00 között, 
kivéve minden hónap első keddi és első csü-
törtöki napját. 
 
Sajtoskál: minden hónap első kedd 7.00-8.00 
között 
 
Simaság: minden hónap első csütörtök 7.30-
8.30 között 
 

BŐI ÉRTÉKTÁR 

Kicsi betekintést szeretnék nyújtani, a kedves olvasók számára, a várható programokkal kap-
csolatosan. 

Októberben: nyugdíjas klub, kézműves foglalkozás, a gyerekek számára, emlékműsor az 
1956-os forradalom tiszteletére. 
 
Novemberben: nyugdíjas klub, nyugdíjas találkozó, amit minden évben, a település összes 
nyugdíjasának tiszteletére szervezünk. Erre az alkalomra, Leblanc Győző és Tóth Éva érkez-

nek a nyugdíjasok szórakoztatására, melyet egy közösen elfo-
gyasztott vacsora követ, majd élőzenés estre számíthatnak a 
résztvevők. Advent első vasárnapjának köszöntése. 
 

Decemberben: nyugdíjas klub, színházlátogatás a nyugdíjas 

klubbal, az adventi vasárnapi programok, Mikulás várás, 2017. 

12. 10-én adventi vásár, karácsonyi ünnepség. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMTERVE A KÖZELJÖVŐRE: 
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Kulturális hírek FALUNAP 

2017 -ben is hagyományőrző módon került megrendezésre 
a Falunap, ami idén sok új programmal bővült. Akik kiláto-
gattak, azok a nap folyamán a műsorokon jól érezték magu-
kat, akik viszont nem tudtak eljönni a következő beszámo-
lónkból megtudhatják mi történt július 15-én. 
Az immár hagyományos falunapot, próbáltuk kissé színeseb-
bé tenni, első sorban a helyszínt változtattuk meg: a sportpá-
lya helyett, a főteret, illetve rendezvény teret választottuk, 
azért, hogy könnyebben megközelíthetővé váljon, azok szá-
mára, akik nehezebben jutnak ki a sportpályára. 

A programsorozatokat a délutáni órákban indítottuk. Az el-
ső előadást a Tihanyi Tóth Vándorszínpad színdarabjának 
köszönhettük, mely programot, a Berzsenyi Dániel Könyv-
tár finanszírozott és koordinált. Örömmel tölt el, hogy a 688 
fős településünk vendégeiként fogadhattuk a Vándorszín-
padot, akik Budapestről érkeztek s egy órán keresztül szó-
rakoztatták a gyerekeket s felnőtteket egyaránt. Őket kö-
vették a Bői Óvoda táncos lábú apróságai, akik, igaz kicsi 
létszámmal (a nyári időszaknak kö-
szönhetően) de mosolyt csaltak a 
nézőközönség arcára. S ha már a 
néptáncnál tartunk, a hangulat fer-

getegességéről a Nicki Fergeteg Néptánc Egyesület 36 fős csoportja 
gondoskodott, akik egy órán keresztül, megállás nélkül szórakoztatták 
a nézőközönséget. Őket követték a Tompaládonyi Fiatalok Társulata, 
akik fokozták a hangulatot a látványos és humoros, különböző stílusú 
zenés, táncos produkcióikkal, melyet a várva-várt vacsora elfogyasztá-
sa követett. Az est csúcspontja pedig, a sztárvendég volt, Éder Gábor 
személyében, aki bevonta a gyerekeket s felnőtteket egyaránt, a han-
gulat fokozása érdekében. A falunapi rendezvényt, utcabállal zártuk. 
Ez volt, az első alkalom, hogy sztárvendéget köszönthettünk települé-
sünkön. Bízunk benne, hogy a jövőben is sikeres és élményekkel teli 
falunapokat szervezhetünk a résztvevők számára. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, minden támogatónak és segítő kéznek, akik hozzájá-

rultak a falunap megszervezéséhez, megvalósulásához és lebonyolításához. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs 

Hitélet 

Az idei volt a 3 alkalom, hogy részt vettünk a 2015 óta 
életre hívott zarándoklaton. A dolog apropóját az adta, 
hogy az egyik szervező kérésére idén is én vezethet-
tem az egyik szakaszt az ausztriai Kirschlag és 
Krumbach között.  
A Mária Út Egyesület 2017. augusztus 26-án negyedik 
alkalommal rendezte meg a nagysikerű 1Úton Nemzet-
közi Zarándoknapot, amely során az idei évben a 
Gyermekre várókért imádkoztak a résztvevők. A zarán-

doknap, idén is túlnyúlt Magyarország határain. Zarándoklatok voltak ezen a napon, a Mária 

1 ÚTON - NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP 
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 A Tanácsadó testület nevében szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm falunk minden kedves lakóját. 
 Veres András püspök úr augusztus 1-től bőví-
tette Jász László plébános úr körzetét, megkapta 
Lócsot és Iklanberényt is. Egyházközségünket nem 
érintette a változás hétköznapi és a vasárnapi 
szentmisék is maradtak a régi időpontokban. Meg-
növekedett munkájához jó egészséget és kitartást 
kívánunk Plébános urunknak. 
 Rózsafüzér társulatunk kezdeményezte a Jé-
zus szíve szobor, és a szószék felújítását ami na-
gyon szúvas állapotba került  hiányoznak róla díszítő elemek is, és félő hogy az új padokat is 
meg támadja a szú aminek a rágása az alatta lévő padokra folyik. Rózsafüzér társulatunk 
anyagiakkal is támogatná a kezdeményezést. 
Tanácsadó testületünk egyhangúlag elfogadta a kezdeményezést és vállalta annak meg szer-
vezését.  Restaurátoroktól meg kaptuk az ár ajánlatokat ami 1.600 000 és 1.500 000ezer forint-
ról szóltak ami tartalmazza a kétszeri kezelést a gázosítást elemek pótlását  24karátos aranyo-
zást, Jézus szíve szobor kezének ki javítása festése lakkozása, az utóbbi ár ajánlatot fogadtuk 
el és meg kezdtük szervezését. Püspökségnek írunk levelet amiben kérjük anyagi támogatásu-
kat , és engedélyezzék adomány gyűjtésünket amit perselyezés keretében és láda kihelyezé-
sével  szeretnénk gyűjteni. De nagyon szívesen fogadunk minden féle felajánlást is.  
Előre is köszönjük jó szándékú hozzá állásukat és támogatásukat.        
                                                                                                                        Németh Zoltán 
       „Éppen nem nagydolog elkezdeni a jót. Azt be is végezni, egyedül ez teszi az 

embert tökéletessé. Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretet-

hez nem kell teli erszény.”  

                                                                          (részlet. II. János Pál pápától)  

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 

Hitélet 
Úton Ausztriában, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken és Muravidéken is.  

Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy  egy egész napos za-
rándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. A zarán-
doklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Is-
ten felé, miközben kinyitja előttünk a világot… 
AZ 1ÚTON:EGYSÉGET TEREMT. Minden szakaszon százak mennek majd egymás társaságá-
ban, egymás mellett, egymás segítve, egymásra figyelve. Békében, harmóniában és bizton-
ságban, tehát egységben. AZ 1ÚTON: SPIRITUÁLIS ÉLMÉNY A zarándoklat során találkozások 
történnek ember és ember, Isten és ember között. Az 1Úton zarándoknap életet átformáló 
élménnyé válhat azok számára, akik nyitottak a találkozások átélésére, megtapasztalására. 
Életünk kérdései sokszor nyitottak, amíg itt vagyunk a földön. Mi magunk döntünk arról, hogy 
merjük-e a nehezebb utat választani. AZ 1ÚTON: TELJESÍTMÉNY. Ahhoz, hogy valaki zarándok-
útra keljen, nem szükséges több héten keresztül tartó utat választania. Egy napi járóföld meg-
tétele is komoly kihívás. Hiszen az ember nem a megszokott környezetben fizikai erőfeszíté-
seket hoz egy külső vagy belső cél elérése érdekében. Akár esik, akár éget a tűző nap, a za-
rándok a hátán levő csomaggal együtt megteszi a számára kijelölt utat. 
Az úton levő ember, áldozatot hoz. Nemcsak önmagáért, másokért is. Erőfeszítést tesz célja 
elérése érdekében. Remélem a következő években mind többen megtapasztalhatják a zarán-
doklás örömét, nagyszerűségét. 
        Hajós Attila 



6 

A Bői Óvodában történt események Az iskola és óvoda hírei 

A szokásos nyári élet után újra megkezdtük az óvodai életet. Az 
iskolába menők helyére megérkeztek az új kisgyerekek, akik kisebb
-nagyobb nehézségekkel, de igyekeznek beilleszkedni a közösség-
be. A hagyományos programokkal indítottuk ezt az évet is. Szüret, 
családi délután majd az állatok napja, amiről  Szombathelyen a 
Skanzenben fogunk megemlékezni, október 4-én. Autóbusszal me-
gyünk minden kisgyerekkel.  A szüreti mulatságunkon az iskoláso-
kat megkínáltuk a finom musttal, pogácsával.  A családi délutánon 
kellemes időt tölthettek szülők, gyerekek, óvónénik, dajka nénik 
együtt az óvoda udvarán. Népi játékokat lehetett kipróbálni.  Lehe-
tett kakasolni, horgászni, célbadobni, csúzlizni, egyensúlyozni, bé-
kát ugratni, csirkét ”sütni”, ha sikerült a lábasba dobni főzőkanállal. 
De volt golyóvezető is és sárkány legyőzés is.  Aki még ezek után 
sem fáradt el kipróbálhatta milyen erős zsákbunyóban.  A sok moz-
gás után lehetőség volt az egészséges étkezés rejtelmeibe is bete-
kinteni. A szülők ötleteket, javaslatokat kaptak, hogyan lehet elké-
szíteni néhány finom pástétomot. A gyerekek szüleikkel közösen 
zöldségfigurákat készíthettek, amit haza is vihettek, hogy otthon 
fogyaszthassák el. Volt már bábszínház előadás is az óvodában, 

ahol a környezetvédelem volt a fő téma, mesébe illesztve.  
Október közepén egy pályázat keretében óvodapedagógusok három napos képzésére kerül sor. Óvo-
dánkban lesz egy bemutató foglalkozás, majd a további napokban a képzésnek az IKSZT ad helyet. 
Köszönjük a fenntartó és az IKSZT vezetőjének, hogy nem utasították vissza a kérést.  Nagy lehetőség, 
hogy egy kis intézmény megmutathatja magát a városi intézmények között. A következő három napos 
képzésre januárban kerül sor. Itt szeretném a kollégáimnak is megköszönni, hogy vállalják a bemutatót, 
illetve az intézmény összes dolgozójának, hogy vállalják az ezzel járó szervezési munkát, a mindennapi 
munka,  adminisztráció és egyebek mellett. 
A nyár folyamán sikerült az udvari játékainkat bővíteni, mozgásos játékkal, köszönet a fenntartóknak és 
támogatóinknak.  Sokat segít anyagi téren a papír és vasgyűjtés is, ezekből tudtuk finanszírozni a csa-
ládi délután programját, és az állatok napi költségeket is. 

         Az óvoda dolgozói 

KALWANGI TÁBOR 

Amikor ezeket a sorokat írom, október van és verőfényes napsütés. 
Bezzeg júliusban Kalwangban kifogtuk a nyár leghűvösebb hetét. 
Igaz ez a tábor hangulatán nem látszott meg, mert vendéglátóink 
rugalmasan alakították a programokat, melyeken a kalwangi gyere-
kek is részt vettek.  
Hétfőn stájer partnerközségükkel ismerkedhettek meg bői iskolások: 

A helyi tűzoltók bemutatóját célba lövés követte. Kedden buszos ki-

rándulás keretében az Erzbergre látogattak el a táborozók: Először 

a Haulyval (a képen) felmentek a hegyre, majd egy kis vonattal bementek a hegy belsejébe, mindkét 

esetben idegenvezető magyarázata mellett betekintést nyerhettek a vasérckitermelésbe. Délután pe-

dig a világ legnagyobb és egyik legszebb kolostorkönyvtárát tekinthették meg Admontban. Szerdán  

a kalwangi baleseti kórházban tartottak bejárás. Nem csak a diákoknak, de nekünk kísérőknek is le-

esett az állunk a felszereltség és ellátás láttán: 3D-s CT, MR, előmelegített ágyak, egyénre szabott 

chipkártyával működő tornáztató gépek, minden betegnek saját tablet, melyen TV, rádió internet és 

telefon is van fülhallgatóval, a betegek saját maguk állíthatják össze a reggelijüket, a főétkezéseknél 

3féle 3 fogásos menüből lehet választani…stb. Délután a mauterni hegyi mentők biztosítása mellett 

falat másztak a gyerekek. Csütörtökön délelőtt tekéztek és délután a leobeni Asia Spa-ban 

wellnesszeztek. Pénteken pedig Ausztria egyik legszebb cseppkőbarlangját, a Lurgrottét keresték fel.  

Esténként pedig sötétedésig tartottak a focicsaták. Gyorsan elment ez az élményekkel teli hét. (BN) 
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 A 2017 -2018 bajnoki évet a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk. 
Megerősödött a megyei III. osztály Sárvári csoportja, a bajnokságot 15 csapat kezdte meg. A 
bajnok Sótony nem vállalta a magasabb osztályt, egy csapat (Jákfa) a II. osztályból került 
vissza, a Hosszúpereszteg és a Boba csapatai nem neveztek a bajnokságba, így alakult ki a 
Sárvári csoport mezőnye. Mivel nagy változás nem volt, ezért ismerjük az erőviszonyokat, és 
mindenképpen szeretnénk az első hatban végezni. 
 Felkészülésünk jól sikerült, több edző mérkőzést is játszottunk, ami jól szolgálta az új 
játékosok beépülését a csapatba. 

 Nagy játékos mozgás nem volt, mindössze egy játékosunk igazolt el tőlünk (Bogdán Roland az Ikervár csa-
patában játszik tovább), öt játékost igazoltunk (Babos András és Babos Bence a Büki TK-ból, Varga Márk a Győri 
Üstökösből, Hancz László Simaságról, Varga Gábor Vassurányból igazolt hozzánk. Jelenlegi keretünk:   
Kapusok: Babos Tamás, Rácsik János, Varga Gábor Védők: Babos Bence, Balogh Máté, Barcza Dávid, 
Karvalits Tamás, Katzler Ábel, Klópusz Márton, Németh Márton, Roznár Attila Középpályások: Horváth Mihály, 
Horváth Márton, Kondor Gergő, Dan Sebastián, Nagy Róbert, Kovács András, Antal Ádám, Varga Márk Táma-
dók: Babos András, Hancz László, Horváth Patrik, Sümegi Norbert, Vinkovics Dávid 
  A bajnokságban 6 fordulón vagyunk túl, a várakozással szemben nem kezdtük jól a szezont, vegyes ered-
ménnyel szereplünk. 2 győzelem (Nemeskocs ellen 3:0, Rábasömjén ellen 1 : 0), 4 vereség (Szergény től 6 : 0 -
ra, Nagysimonyitól 5 : 1-re, Alsóújlak ellen 3 : 1-re, Keléden 2 : 1-re veszítettünk) ezzel jelenleg a 12. helyen va-
gyunk, 6 ponttal, 7 : 17 -es gólkülönbséggel. 
 Kupa szereplésünk sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Az első fordulóban a Mesteri csapatától – igaz 
tizenegyesekkel – szenvedtünk vereséget, így kupa szereplésünket ezzel be is fejeztük. Bízunk az eredményes 
folytatásban, nem vagyunk türelmetlenek, állományunk egyre 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 2017 – 2018 évre beadott pályázatunkat is befogadták, a döntés még nem született meg, de bí-
zunk a kedvező elbírálásban és akkor a régóta tervezett öltöző felújítást el tudjuk végezni.   

Horváth Jenő 

FOCI: Az 5. évet kezdjük a Megyei III. osztályban  

Sport 
EXTRÉM SPORT: VILLÁMINTERJÚK 

BALATONÁTÚSZÁS: 

TÓTH ÉVA 

 

B.N.: Éva, idén hánya-

dik alkalommal úsztad 

át a Balatont? T.É.: 
Idén 7. alkalommal úsz-

tam át, nem ez volt a 

legjobb időm, de ez sem 

volt, rossz, erre túl sokat 

nem készültem. B.N.: Hogyan készülsz fel a versenyre? 

Mennyit, milyen gyakran edzel? Speciálisan étkezel-e 

előtte? T.É.: A felkészülésem heti kettő uszodai úszásból 

állt, minden alkalom nagyjából 2000 m intenzív megál-
lás nélküli úszás, majd egy kettő próba amikor 3000-

4000 m úsztam csak mell úszásban, így is úsztam át a 
Balatont. Étkezés normál de semmi szénsavas, viszont 

oxigéndús víz előtte. B.N.: Mi volt az eddigi legjobb 

időeredményed? T.É.: Idén 2.29 volt az időm, többnyire 
ez az átlagom, a legjobb pedig: 2.10 perc volt, tervem 

egyszer még leúszni 2 óra alá, de amúgy ez abszolút 

csak tét nélküli hobbi. 

 

IRONMAN: BABOS MÁTYÁS 

3.8km úszás, 180km kerékpározás, 42km futás  

Idő: 10:45:07  
B.N.:Mióta készültél a versenyre? B.M.: A triatlon 
sportággal 3 éve ismerkedtem meg, azóta tervben 
volt az ironman távú verseny teljesítése, de idén érez-

tem magam eléggé felkészültnek hozzá. Körülbelül 
másfél év volt az az időszak, amikor kifejezetten erre 
a versenyre készültem, és többet edzettem rá. 
B.N.: Naponta vagy hetente mennyit edzettél/
edzel? B.M.: Hetente 3-5 alkalommal edzem, hét 
közben munka után esténként egy úszás, 15-20 km 
futás, vagy egy rövidebb kerékpározás fér bele, hé-
tvégén szoktam hosszabb távokat biciklizni, akár 130 
km-t. B.N.: Speciálisan étkezel-e (verseny előtt, 
alatt)? B.M.:Verseny előtti héten sok szénhidratot 
ettem, többnyire tésztát, versenyen izotoniás italokat 
és géleket ettem, valamint a futáson dinnyét, sós 
paradicsomot, kekszeket, colát, olivabogyót. 
B.N.:A három közül(úszás, kerékpározás, futás) 
melyik sportág az erős-
séged. Volt-e mélypontod 
a verseny alatt? B.M.:A 
futást szeretem a legjob-
ban, arányaiban azon tu-
dom elérni a legjobb 
eredményt, ill. helyezést 
javitani. Klasszikus értelem-
ben vett holtpontom nem 
volt, a futás 8 köréből a 
középső 4-nél éreztem úgy, 
hogy lassan telik, de az 
egész versenyen jól érez-
tem magam, nem fordult 
meg a fejemben, hogy 
megálljak. 
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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 

GESZTENYÉS FALATKÁK LEVELESTÉSZTÁBÓL Hozzávalók :  

 

2 csomag Lidl-es friss le-

veles tészta  

 

25 - 30 dkg gesztenyepüré 

 

1 csomag vaníliás cukor 

 

 rum  

 

A lekenéshez : 1 tojássár-

gája  

 

A szóráshoz : porcukor 

  

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  

Elkészítés : A fagyasztott gesztenyepü-
rét olvasszuk ki, adjunk hozzá a vanílíás 
cukrot, ízlés szerint rumot. Ha ezek után 
úgy érezzük, hogy száraz lenne a geszte-
nye massza, akkor lazítsuk egy kis tejjel. 
Terítsük ki a leveles tésztánkat a gyúró-
deszkánkra.  Köröket szaggatunk. A kér 
kézepébe belehelyezünk egy kiskanálnyi 
gesztenyés tölteléket és „ összeragasztjuk”. Sütőpapíros tepsire he-
lyezzük a betöltött falatkákat, lekenjük őket tojássárgájával és előme-
legített sütőben 180 – 200 fokon pár perc ( kb. 10 – 15 ) alatt készre 
sütjük. Nem kell aggódni, mert egyáltalán nem folyik ki a gesztenye. 
Aki szereti a gesztenyés sütiket, ezt is garantáltan szeretni fogja. Az 
elkészítése pedig pofon egyszerű. Habkönnyű finom süteményt ka-
punk. 

Forrás: http://andi1976.gportal.hu  


