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Bő és az ausztriai Kalwang község barátsá-
ga 27 esztendeje szövődött és annak is már 
25 éve, hogy Paul Pucher, az osztrák kö-
zség akkori polgármestere egyhetes stájer-
országi nyaralásra invitált 16 bői általános 
iskolást. Az első egyhetes kirándulás azóta 
cserekapcsolattá fejlő-
dött. Egyik évben a ma-
gyar gyerekek utaznak 
Kalwangba, a követke-
zőn osztrák kortársaik lá-
togatnak el hozzánk. Így 
idén nyáron Bőben ünne-
peltük a diákcsere 25 
éves jubileumát. 

A 14 stájer gyer-
mek a kísérőikkel együtt 
július 09-én, hétfőn dél-
ben érkezett meg Bőbe, megismerkedtek a 
falunkkal, majd Bükfürdőn fürödtek. Este fo-
ciztak és foci VB-t néztek. Kedden Budapest 
volt az úti cél. Sok bői gyerek is kihasználta 
a lehetőséget és  ellátogatott a 
kalwangiakkal együtt a fővárosba:  Ágh Pé-
ter, régiónk országgyűlési képviselője segít-
ségével látogatást tehettünk a Parlament-
ben, majd városnézés után a Tropicarium 
színes világa nyújtott felejthetetlen élményt. 
Szerdán Sopronba buszoztunk: Bobozást 
követően felkerestük a Páneurópai Piknik 
Emlékhelyet, végül a Fertőn hajókáztunk. 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

Csütörtökön délelőtt a Herendi Porcelánma-
nufaktúrát kerestük fel, majd délután Tihany-
ban fürödtünk. A pénteki napot ismét Bükfür-
dőn töltöttük: Először golfedzésen vettünk 
részt, majd a Kristálytoronyban másztak a 
gyerekek. Este pedig Bőben, az Ernhardt 
Panzióban  grillezéssel egybekötött búcsúes-
tet rendeztünk, ahol az osztrák és magyar 
gyerekek, a kalwangi és bői polgármester, a 
bői képviselőtestület jelen volt. A két falu ve-
zetői, Mario Angerer kalwangi és Hajós Attila 

bői polgármester a részt-
vevőknek köszönetet 
mondva, a 25 évre        
visszatekintve értékelték a 
diákcserét. A jubileum al-
kalmából a kezdetektől 
fogva a szervezésben aktí-
van résztvevő Babos Nóra 
és Ramberger Ferdinánd 
oklevelet és emlékplakettet 
vehettek át. 
Vendégeink péntek este 

indultak haza. A gyerekek jó érezték magukat 
nálunk és szép, élményekben gazdag hetet 
töltöttek el Magyarországon. Mivel sok közös 
program volt a magyar diákokkal - akik  a hét 
folyamán egyre bátrabban megszólaltak né-
metül - barátságok is szövődtek.  
 A projektet egy pályázati lehetőség mel-
lett, Bő község és a környék legtöbb önkor-
mányzatának pozitív hozzáállása, az iskola 
alapítványa és a diákönkormányzata valamint 
a közreműködők összefogása vitte sikerre.  
(BN) 

Diákcsere Bő-Kalwang: 25 év 
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a falunap és a kalwangi táborozás lebo-
nyolításának menetét. 
Bő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a 2018-
2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlő-
ségi Program (a továbbiakban: HEP) elké-
szítése folyamatban van, a HEP elkészíté-
sének határidejéül a 2018. augusztus 31-
ét  határozza meg. A képviselő-testület fel-
kérte Hajós Attila polgármestert, hogy a 
2018-2023 évre vonatkozó HEP-et a 2018. 
augusztus 31-ig terjessze elő. A Képviselő
-testület a 43/2013. (VII.11.) számú hatá-

rozatával jóváhagyott- és kétéven-
te felülvizsgált- Helyi Esélyegyen-
lőségi Programját és a folyamat-
ban lévő intézkedések a 2018-
2023. évre vonatkozó HEP jóváha-
gyásáig hatályában tartja. 
 
2018.07.23-ai testületi ülésen a 
képviselő-testület értékelte a falu-
nap és a  kalwangiak itt tartózko-

dásának lebonyolítását. Döntöttek az infor-
mációs táblák felújításáról, a tűzoltó autó 
bérbeadásáról, valamint a Köztársaság tér 
10. sz .alatt található ingatlan megvásáro-
lásáról. A polgármester tájékoztatta a kép-
viselő-testület tagjait arról, hogy a digitális 
jólét pályázat sikeresnek bizonyult, vala-
mint aláírásra került a hivatal felújításának 
támogató okirata is.  
 
Tájékozatjuk a lakosságot, hogy Bő Kö-
zség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. évben is támogatja a tele-
pülésen élő gyermekek tanévkezdését. A 
tanévkezdési támogatás kérhető minden 
állandó lakcímmel rendelkező bői óvodás 
gyermek, valamint minden nappali tagoza-
tos általános iskolai, középiskolai intéz-
ménybe járó tanuló után. A kérelem be-
nyújtásának végső határideje: 2018. au-
gusztus 31.  Bővebb tájékozató: hirdető-
táblákon és szórólapokon olvasható. 
 
 
 
 

 Bő Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2018. április 23-ai testületi 
ülésén elfogadta a 2017. évi gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti beszámolót, majd 
támogatta Hajós Attila kinevezését a Bői 
Általános Iskola intézményvezetői beosz-
tásra. A polgármester tájékoztatta képvi-
selőket a Digitális Jólét pályázat benyújtá-
sáról, a konzorciumi pályázat helyzetéről, 
az óvodai pályázattal kapcsolatos fenn-
tartói jelentésről, valamint a kiegészítő 
szociális tűzifáról. 
 
2018. május 28-án a 10 település 
együttes ülésen elfogadta a Bői 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról és gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, valamint a  hi-
vatal módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Ezt kö-
vetően került sor a belső ellenőri 
jelentés, a 2017. évi költségvetés módo-
sításának, valamint a 2017. évi zárszám-
adásnak az elfogadására. 
 
2018. június 11-én a képviselő-testület a 
konzorciumi pályázat jelenlegi helyzetéről 
tárgyalt, saját dolgozóinak fokozottabb el-
lenőrzéséről döntött. Az elhanyagolt és 
lakossági jelzések alapján problémás in-
gatlanok is a megbeszélés tárgyát képez-
ték. A Répcevölgye Sportkört 1.800.000 
Ft támogatásban részesítette az önkor-
mányzat. A képviselő-testület Közösség 
tér bejárati portáljának kialakítására vo-
natkozóan Horváth Zsuzsanna 9700 
Szombathely Achim u.4. sz alatti vállalko-
zó árajánlatát fogadta el. 
 
2018. július 5-én a képviselő-testület fel-
hatalmazta polgármestert közvilágítási 
használati megállapodás aláírására, vala-
mint árajánlatkérésre a Hunyadi utcában 
történő mart aszfalt terítésével kapcsolat-
ban, a TUBI-HANI Kft. tájékoztató anyaga 
alapján. A polgármester beszámolt az el-
múlt időszak eseményeiről, megbeszélték 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások KORMÁNYABLAK BÜKÖN 

 

FALUNAP 2018. 

Minden település életében vagy egy nap, ami az összefogásról, a 

szórakozásról, és a tartalmilag minőségi együtt eltöltött kellemes 

napról vagy délutánról szól, az pedig a falunap. Ez az alkalom, 

amikor összegyűlnek a falu lakosai, hogy megálljanak egy pilla-

natra a napi rohanásban, és örüljenek az életnek, örüljenek egy-

másnak. A falunapok megszervezése nem kis feladat, hiszen egy 

napba kell sűríteni mindent mérlegelve azt, hogy a programok legyenek érdekesek, szórakoztatóak, vi-

dámsággal, mulatsággal telítve és természetesen minden korosztály igényeinek megfeleljenek. 

Bőben sem volt az másként, július 14.-én, amikor a település apraja és nagyja gyűlt össze azért, hogy egy 

délutánt együtt tölthessenek az ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal. A programok, 14:00 órától indul-

tak, a Szombathelyi Galaxy Akrobatikus Rock and Roll csapat tudásbemutatójával, Fülöp Vivien irá-

nyításával. Az ügyességük és kitartásuk mellett, a szemet kápráztató, színes ruházatukkal is elbűvölték a 

nézőközönséget.  Őket követte, Richie King bűvész, akinek produkciója két fő részből állt: az első egy 

zenés rész volt, látványos manipulációs trükkökkel, míg a második egy beszélős, vicces rész volt bevon-

va néhány gyereket. Harmadik fellépőkként, a Répcementi Férfikórus tagjai, szám szerint tizenketten 

foglalták el a színpadot, a maguk tekintélyt kívánó, határozott megjelenésükkel, és produkcióaikkal szó-

rakoztatták a kedves jelenlévőket, 40 percen keresztül. Majd, az idősebb korosztályt felváltotta a Bői 

Óvoda néptánccsoportja, Babosné Simon Erika irányításával, akik tánc, illetve tudásuk bemutatásával 

bűvölték el a kíváncsiskodó szemeket és itt megemlíteném, hogy Bőben nincs olyan rendezvény, melyen 

az óvodások ne lépnének fel, illetve ne vonnánk be őket a programokba, azért, hogy hagyományainkat és 

a közösség összefogására ösztönözzük a jövő nemzedékének. Éppen csak, hogy az óvodások színpadra 

léptek, már arról értesültem, hogy a következő fellépő, a parkolóban vár. Amikor a fogadására indultam, 

a maga lazaságával, egyszerűségével, mosolyogva köszöntött, és várta, hogy bekísérjem a Rendezvény-

térre, ahol már nagyon várták a minden korosztály számára szórakoztató, humoros, zenés műsor előadá-

sára, ő pedig nem volt más, mint Polgár Peti, aki fantasztikus hangulatot teremtve röppentette el az időt. 

Majd a szórakozásban, táncolásban, bűvészkedésben elfáradt nézőközönség elfogyaszthatta a számukra 

(Folytatás a(z) 4. oldalon) 
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IKSZT HÍREI 

Hihetetlen gyorsan telt el ez a fél év, melyet magunk 
mögött tudhatunk, hiszen az események sokasága 
elhalványította az idő múlását. Szerencsére, progra-
mokban idén sem szűkölködtünk, és remélem, hogy a 
jövőben sem fogunk, de mivel az első negyedév ese-
ményeiről már számadást tartottam, ezért a második 
negyedév programjairól szeretnék egy rövid tájékoz-

tatást adni. 
Idén is, az előző évekhez hasonlóan, megszerveztük, a Magyar Költészet napja alkalmából, a 
„Versmondó versenyt”, melyre, kicsit kisebb létszámmal, mint tavaly, de tizenhat bátor gyermek állt 
ki, és leküzdve izgalmaikat, elszavalta a kiválasztott, szívéhez és egyéniségéhez közelálló verset. Ezú-
ton szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, felkészítő pedagógusoknak, zsűri tagoknak, és nem 
utolsó sorban a gyerekeknek, hogy településünkön hagyományt teremtve megszervezhettük és meg-
valósíthattuk ezt a jeles eseményt. A programot finanszírozta és koordinálta a Berzsenyi Dániel Könyv-
tár. 
Anyák napjára készülve, a gyerekekkel kézműves foglalkozást tartottunk, és a saját kis kezükkel 
készített ajándékokkal kedveskedhettek az anyukáknak, édesanyáknak, nagymamáknak. Minden gyer-
mek arcáról sugárzott az önfeledt boldogság, hogy nem boltból vásárolt ajándékkal lephetik meg édes-
anyjukat, hanem a kezük munkájával. 
Májusfát is állítottunk, a település főterén, bár a vállalkozó szellemű fiatalok sora egyre ritkul, de bízom 
benne, hogy sikerül ezt a hagyományt is megtartani. 
Júniusban sort kerítettünk, a Nyugdíjas Klub évadzáró vacsorájának megvalósítására, és mindig 
örömmel tölt el, amikor a kedves nyugdíjasaimmal egy kellemes délutánt, vagy akár pár órát tölthetek 
el. Mint minden évben, idén is, a helyi étteremben fogyasztottuk el az ízletes vacsorát (hiszen a 
„Bencénél mindig finom ételt szolgálnak!” hangzott el egy klubtagtól), és kicsit nosztalgiával elevenítet-
tük fel a közös programokat. Ellátogattunk a Celldömölki Operettgálára, a Weöres Sándor Színházba, 
részt vettünk az adventi vásáron, és a következő évadot terveink szerint egy kirándulással szeretnénk 
indítani. 
Az IKSZT helyet adott a véradás lehetőségének, a Zumba óráknak, az Erzsébet tábornak, a Rocky 
tábornak és még sorolhatnám, de kicsit a jövőbe is tekintve szeretnék figyelmükbe ajánlani néhány 
ránk következő programot: 
-Szeptemberben: nyugdíjas klub évadnyitó, utcadíszek készítése, szüreti felvonulás, kézműves foglal-
kozás. Októberben: emlékműsorok, tökfaragó verseny, elindítanánk újra a zumba órákat. November: 
Momó a könyvmanó (K.SZ.R. rendezvény),Nyugdíjas találkozó (melyet minden évben egyszer, a Bői 
Önkormányzat szervez), Alapítványi bál, adventi koszorú készítés. December: Mikulás várás, adventi 
vasárnapokon gyertya gyújtás, Adventi Vásár, kirándulás a Bécsi Adventi Vásárra, Karácsonyi műsor. 
Mindenkit szeretettel várunk a programokra. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 
 

készített (a polgármester úr, a képviselő testület és azok családtagjai 

által) vacsorát. Az ízletes marhapörkölt elfogyasztását követően, A két zsivány előadása vette kezdetét, 

mely már azzal tekintélyt keresett magának, hogy a nézőközönség között hajtott be a Rendezvénytérre. 

Az együttes tagjai ( Zsivány Fecó és Zsivány Pityu), igazi zsiványos megjelenésük és a közönséggel tör-

ténő folyamatos összhangra összpontosítva énekeltek modern mulatós popzenéket. De ezzel koránt sem 

ért véget a falunap, hiszen 20:00 órától utcabál vette kezdetét a Horizont Zenekarral, akik Zalaegerszeg-

ről érkeztek a szórakozni vágyó közönséghez, akik hajnali 02:00 óráig szünet nélkül énekeltek és teljesí-

tettek kívánságot a mulató társaságnak. Az zenekar két tagból áll: apa-lánya összhangban együttműködő 

tagokból.A műsorszámok alatt, a gyerekek számára 28 népi fajáték, fa körhinta és légvár állt a rendelke-

zésükre, illetve kézzel kötött mesehősök megvásárlására is lehetőség volt, melyeket Makk Ferencné ké-

szített, és vattacukor vásárlásra is kerítettünk lehetőséget. A büféről, a Dan borozó gondoskodott. 

Ezúton szeretném megköszönni minden személynek, aki bármi módon hozzájárult a rendezvény megva-

lósulásához, illetve színvonalassá és felejthetetlenné tételéhez.  Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 

(Folytatás a(z) 3. oldalról) Kulturális hírek 
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Nagy ünnepre készült egyházközségünk június 24.-én a bői Szent Imre 
Katolikus Plébánia templomban. 
Péntek József atya pappá szentelésének 60.évfordulóját, gyémántmiséjét 
ünnepelte. Nyolc paptársával együtt mondott ünnepi szentmisét, testvérei, 
rokonai, ismerőseié és a bői hívek körében.  
Jóska bátya 1933-ban született Bőben, hatgyermekes család első szülött 
gyermeke ként. 
Úgy döntött, hogy az Úr Jézusnak szenteli életét. 
Pappá szentelése 1958-ban volt Győrben. 
Papi életútja folyamán nagyon sok helyen hirdette Isten igéjét. 
Segédlelkész lett Gyömörén és Csornán, lelkész Pásztoriban és Földszige-

ten. Plébános Öttevényen, majd kerületi esperes. Fertőszentmiklós plébánosa nyugdíjazásáig, 
ahol címzetes kanonoki tisztséget is betöltött.  
Jóska bátya jó papként egész életében arra törekedett, hogy amit az egyház kívánt tőle azt 
maradéktalanul teljesítse és Istennek szolgáljon. 
A szép és megható szentmise után, gyémántmisés áldással felszentelve adhattunk hálát e 
méltó ünnepért. 
Jóska bátyának kívánunk nagyon jó egészséget, erőt, kérjük a Jóistent, tartsa meg nekünk és 
szeretteinek még sok-sok éven át! 
                                                                Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 Németh Zoltánné 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

PÉNTEK JÓZSEF ATYA PAPPÁ SZENTELÉSÉNEK 60.ÉVFORDULÓJA 

Március 25-én Virágvasárnap, régi szokás szerint elénekeltük Bőben 
is és Mesterházán is a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét.  
A következő hét, a szertartások hete volt. Nagycsütörtökön az 
Utolsóvacsora emlékét, Nagypénteken Jézus kereszthalálára em-
lékeztünk, a Nagyszombat pedig tűz és vízszenteléssel kezdődött és 
feltámadási körmenettel zárult. Érződött a hívek számán, hogy idén 
Bőben kezdődött a késő esti órákban az ünnep, sokan ( főleg a kis-
gyermekesek)  más falukban vettek, részt a szertartáson.  
Április 1-2 án Ünnepeltük Húsvét vigiliáját.   
Május hónap a Szűzanya köszöntésről szólt. Hétközben a szentmisék 
előtt,  vasárnap pedig a délutáni litánián kértük a közbenjárását.  
Május 20-án volt falunkban az elsőáldozás. 7 kisgyermek, 3 bői, 2 
góri, 1 hegyfalui és 1 budapesti kisgyermek járult először a szentá-
ldozáshoz.  
Május utolsó vasárnapján “ Hősökvasárnapján” a szentmise után tartottuk a megemlékezést.  
Június 3-án Úrnapján, kora reggel szorgos kezek szívvel-lélekkel díszítették az Úrnapi sátrakat, és a 8 órakor 
kezdődő szentmisén nagyon sokan ünnepeltek velünk.   
Június 9-én volt a bérmálkozás a büki templomban,  
15 fiatal lett az egyház teljeskörű tagja, 3 bői, 1 góri, 1 mesterházai, 1 tompaládonyi, 3 sajtoskáli, és 6 büki fiatal-
nak szolgáltatta ki  Dr. Veres András Győri Megyés Püspök a bérmálkozás szentségét.   
Június 15 én volt a tanulók évzáró szentmiséje, Tedeuma, ahol megköszönték az iskolaévben kapott 
kegyelmeket. 
Június 17-én volt falunk Szentségimádási napja, egyre jobban veszíti a régi trendet, ugyanis a szentmise utáni 
órában jellemzően sokan vannak, majd a régi,  utcák szerinti besorolás szinte teljesen eltűnt.  Délután a 
Szentségeltételen azonban ismét sokan voltak.  
Sajnos a gyerekek körében egyáltalán nem jellemző a részvétel,  ami ennek a szép imádságos együttlétnek a 
végét jelentheti.   
Június végén köszöntöttük Jász László Plébános Úrat születés-, és névnapja alkalmából, jó egészséget, erőt, 
kitartást kívánva további életére.   ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG! 

Sza.Bo.Ma. 
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ISKOLAFELÚJÍTÁS Az iskola és óvoda hírei 

 Szinte teljesen befejeződött az 
iskola-felújítási projekt, melynek ke-
retében nemcsak külsőleg szépült 
meg, de energetikailag és a beren-
dezés tekintetében is modernizáló-
dott az épület. 
 Az ünnepélyes felavatására 
2018. 09. 02-án (vasárnap) 18.00 
órakor a tanévnyitó keretében kerül 
sor. Az érdeklődőket szeretettel vár-
juk. 

(Babos Nóra) 

KERÉKPÁROS VÁNDORTÁBOR AZ ŐRSÉGBEN: 220 km 

2018. augusztus 25-től 31-ig 16 jelenlegi és egykori diákunkkal 7 napos, őrségi kerékpáros 

vándortáborban vettünk részt. Nekünk—mint  kísérő pedagógusoknak— már kora tavasszal 

elkezdődött a felkészülés, hisz áprilisban elvégeztük a BringaAkadémia 3 napos kurzusát.  

A Bringás Vándortáborok szerte az országban idén nyáron kerültek első alkalommal megren-

dezésre, mi—a közelség miatt—az őrségi helyszínt választottuk. Az iskolából sajnos nem jött 

össze a minimális létszám (16), de volt diákjaink jelentkezésével kiegészült a csapat. A túrá-

zók a befizetett 22000 Ft ellenében kaptak ajándékba egy technikai pólót, kulacsot, használat-

ra pedig sisakot, biciklit, láthatósági mellényt, az árban benne voltak még: a vonatút, a napi 

háromszori finom étkezés, a szállás, a túravezetés, valamint a programok és belépőjegyek.  

Az első nap vonattal Szentgotthárdra utaztunk, bemelegítésnek kikerekeztünk Burgenlandba. 

Egy helyi kempingben sátrakban szálltunk meg 2 éjszakára. A második napon kezdődött iga-

zán a túra: Szentgotthárd és környékén 25 km-t tettünk meg, harmadik nap reggel Máriaújfalu, 

Hársas tó, Farkasfa, Szalafő, Pityerszer és Őriszentpéter várt ránk. A következő 2 éjszakát 

egy Keserűszeren található sátortáborban töltöttünk. A negyedik napi etap volt a leghosszabb, 

-Szatta-Kerkafalva-Szentgyörgyvölgy-Velemér-Magyarszombatfa-Velemér-Magyarföld-majd 

vissza Keserűszerre: 62,8 km volt este a kilométerórán. Ötödik nap a 43 km-es Őriszentpéter-

Szőce-Lápi tanosvény-Őrimagyarósd-Vadása tó-Nádasd (szállás) volt az előírt túraútvonal.  Az 

utolsó két napon már kánikulában tekert a csapat: A hatodik nap Katafa, Gersekarát, Győrvár, 

Pácsony-Oszkó, a hetedik napon pedig Oszkó-Csehimindszent-Csehi-Oszkó-Vasvár volt a le-

vezetés.  Vasváron délben a 220 km-es, hosszú emelkedőkkel és sok felejthetetlen élménnyel 

tarkított túrával a hátunk mögött szálltunk be a hazafelé robogó vonatba. Klassz volt, reméljük 

jövő nyáron többen leszünk és talán egy másik útvonalat próbálhatunk majd ki! (Babos Nóra) 
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Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, továbbra is cé-
lunk, hogy visszajussunk a magasabb osztályba. 
 
A 2017-2018 bajnoki év befejeződött. 28 mérkőzést játszottunk 14 
győzelmet arattunk, 4 mérkőzés döntetlen lett, 10 vereséggel zárult. 
A megszerzett 46 ponttal csapatunk az ötödik helyet szerezte meg. 
A tavaszi jobban sikerült, mint az őszi szezon, pontjaink többségét – 
26-ot – tavasszal szereztük. Gólkülönbségünk is pozitív lett, 68 rú-
gott góllal szemben a kapott gólok száma 53. 
A gólszerzésben elsősorban Kovács András 21, Horváth Patrik 

13, Varga Márk 10, jeleskedett, de a gólszerzők között vannak még: Babos András 5, Hancz 
László 4, Marton István 3, Nagy Róbert 3, Sümegi Norbert 3, Barcza Dávid 2, Kondor Gergő 2, 
Klópusz Márton 1, és Nagy Norbert 1. Továbbra is gond, hogy játékosaink többsége olyan 
munkarendben dolgozik, hogy nem tudnak hétről-hétre a csapat rendelkezésére állni. Ennek 
ellenére megálltuk helyünket a bajnokságban, hiszen egyszer sem fordult elő hiányos kiállás, 
minden mérkőzésünkön teljes csapattal vettünk részt. Akikre legjobban lehetett számítani: Hor-
váth Mihály, Kovács András, Klópusz Márton, Marton István, Nagy Róbert, Nagy Norbert, 
Németh Márton, Rácsik János, Varga Márk. Ők szinte valamennyi mérkőzésen szerepeltek. 
Nagy eredmény, hogy mindössze egy távozó van a csapatból (Nagy Norbert Szelestére iga-
zol), két új igazolásunk van eddig (Lanczkor Balázs és Veszprémi László), de az átigazolási 
időszak július 31-ig tart, így még újabb labdarúgók csatlakozhatnak a csapathoz. A következő 
bajnokságot is ebben az osztályban kezdjük, jelenleg nem tudni hány csapat szerepel majd a 
sárvári csoportban. Ezzel egyelőre nem foglalkozunk, jelenleg szünet van, a következő bajnok-
ságra július közepén kezdjük meg a felkészülést. 
 
A nyár folyamán megújul a sportpálya játéktere, beépítésre kerülnek az új – FIFA minősítésű – 
alumínium kapuk, bővül – megújul a labdafogó háló, és új – zárt – pálya belső korlát létesül. 
A munkákat a To-Zso Acélszerkezet gyártó Bt. végzi. A beruházás költsége 5.8 millió forint, 
melynek 70 %-a pályázati forrásból áll rendelkezésre. 
 
Végezetül köszönetet mondunk minden támogatónknak, elsősorban Bő község Önkormány-
zatának, és az alábbi gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak: WestHigénia Szombathely 
Kft., FABRIKA Kft.,  ÁB SPEED Kft., Inter-Alp Kft. Budapest, To-Zso Bt., Németh Tamás 
EV., Bő-Hús Bt., Nagy Szabolcs EV., Bal-Fer Kft., Ernhardt Panzió, és nem utolsó sorban a 
hazai mérkőzések állandó résztvevője: a „DAN” BOROZÓ  

Horváth Jenő 

Sport 

LABDARÚGÁS 

FUTÁS: Félmaraton 

Szép bői siker született az idén első 
alkalommal megrendezett Bükfürdő-
Csepreg Félmaratonon: Gratulálunk 
Babos Mátyásnak, aki az előkelő II. 
helyezést érte el, valamint Vargáné 
Czingráber Beának, aki  nagyon jó 
időeredménnyel élete első fél-
maratonját futotta le. A gyermekfu-
tásban Varga Zsófia és Varga Dá-
vid is kitettek magukért, a bői iskolá-
sok pedig a keretprogramként meg-
hirdetett kerékpártúrán vettek részt. 
(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 

Recept sarok:  

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  

HOZZÁVALÓK 
A tésztához: 

30 dkg finomliszt 

15 dkg vaj 

3 ek cukor 

1 csomag sütőpor 

2 db tojássárgája 

1 ek tejföl 

1 csipet só 

 

A töltelékhez: 

3 db tojássárgája 
5 db tojásfehérje 
1 tasak vaníliás pudingpor (főzős) 
1.5 dl tejföl (egy kis doboz) 
4 ek cukor 
1 kg szilva 
fahéj ízlés szerint 
5 evőkanál búzadara 

SZILVÁS-KRÉMES PITE 

ELKÉSZÍTÉS 
 
Tészta 

1. A lisztet, a cukorral, sütőporral, sóval elkever-

jük, ezután a vajat elmorzsoljuk benne. 

2. Hozzáadjuk a tojások sárgáját és a tejfölt, ösz-
szegyúrjuk. (Ha nem áll össze, tehetünk még egy 
kis tejfölt bele.) Tepsi nagyságnál picit nagyobbra 
nyújtjuk, körülbelül fél cm vastagra, beleterítjük a 

tepsibe úgy, hogy pereme legyen. Ha szakad, nem 
baj, kézzel belelapogatjuk. 

3. Meghintjük 2 evőkanál búzadarával (vékonyan, 
csak annyi kell, hogy a szilva levét felszívja), kirak-
juk a kimagozott, félbevágott szilvával (vágott felé-
vel felfelé), bőven meghintjük fahéjjal, rászórjuk a 
maradék 3 evőkanál búzadarát. (A krémbe nem kell 
dara.) 
 
Krém 
 

1. A tojásfehérjét, cukorral kemény habbá verjük. 
Egy külön edényben a tojássárgáját, a pudingporral 
kikeverjük, és hozzákeverjük a tejfölt. Végül a fehér-
jehabot óvatosan a sárgájához keverjük. 

2. A masszát ráöntjük a szilvára, elsimítjuk. 

3. 170-180 C-ra előmelegített sütőben, 40-45 percig 
sütjük. (Sütőtől függően, ha nagyon pirul a teteje, 
sütőpapírral takarjuk le.) 

 
(Forrás: www.nosalty.hu) 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-pudingpor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szilva
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/buzadara

