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A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ün-

nepe, a boldogság, a meghittség napja. A Kará-

csony mindent és mindenkit megváltoztat. Job-

ban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszaté-

rünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköz-

napok rohanásában időnként 

a háttérbe szorulnak. Jobban 

figyelünk családunkra, bará-

tainkra, embertársainkra. Az 

ajándék vásárlás és az ünnepi 

készülődés izgalma csodála-

tos, azonban ezen az ünnepen 

mégis a szereteten van a fő 

hangsúly, azokon a meghitt 

pillanatokon, melyeket sze-

retteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, 

egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tu-

dunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal hal-

moznánk el egymást. Sok ember nem tudja, mi 

hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az 

igaz szeretet.  

Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem 

kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk 

egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti 

társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorá-

ból és egymást untató beszélgetésből áll az ün-

nep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és 

ez nem más, mint a szeretet. 

Tisztelt Olvasó! 

Karácsony közeledtével minden ember szívét 

melegség tölti el, ilyenkor közeledve az év vége 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

felé egy-egy pillanatra megállunk rohanó vilá-

gunkba és számvetést készítünk az elmúlt évről. 

Felidézzük  a legszebb pillanatokat, és minden 

szépséget, jóságot elraktározzuk lelkünkben, hogy 

ebből meríthessünk erőt az elkövetkezendő újév 

napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik em-

berre figyelünk és arra gondolunk, hogy mit ad-

hatnánk szeretteinknek azoknak, akik fontosak 

számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem a 

drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem 

hogy önmagunkból mit adhatunk. 

Az az ember, aki nem csak saját 

magáért él, aki harmóniát tud te-

remteni belső világában, saját ma-

gában és környezetében mindene-

kelőtt családjában, ami kisugároz-

hat a barátok, munkatársak felé is. 

Ahol harmónia, béke és szeretet 

van, ott meghitt bensőséges kap-

csolatokra épülő családot lehet te-

remteni. 

Mindannyiunknak kívánom, hogy a karácsony el-

múltával se veszítsük el emberségünket, a másik 

iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük ma-

gunkkal a karácsony igaz üzenetét és építkezzünk 

értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom min-

den kedves olvasónak, hogy a karácsony akár 

egyedül akár szeretteik körében ünnepelnek –

segítse Önöket testi és szellemi feltöltődéshez. 

Ezúton is szeretnék, köszönetet mondani minda-

zoknak, akik egész évben segítették településünk 

fejlődését és az önkormányzat munkáját. 

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és bol-

dog új évet kívánok mindenkinek! 

 

Hajós Attila, polgármester 

KARÁCSONYI GONDOLATOK 
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A képviselő-testület havi egy alkalom-
mal alkalmi munka keretében 
(havi nettó 5000 Ft díjazással) 
megbízta Babos Nórát a bői 
honlap tartalmának frissítésével. 
A vízmű közös pénzügyi alapját 
eddig Bük Város Önkormányza-
ta kezelte, de jogszabályválto-
zás miatt az alapot 2019. január 
1. napjától a szolgáltató kezeli. 

Így a decemberi hónapban a képviselő-
testület a Soproni Vízmű szerződései-
nek módosításáról dönt. Tárgyal a 
2019. évi belső ellenőrzési tervekről, a 
sportöltözőről, a hivatal közbeszerzési 
rendjéről és a rendezvényekről. 

 Bő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete no-
vemberi első képviselő-testületi 
ülésén, amelyen megalkotta a 
szociális tűzifa helyi szabályai-
ról szóló rendeletét. A rászoru-
lók, akik megfeleltek a rendelet 
előírásainak november 30-ig 
nyújthatták be kérelmüket. 
 
 Ezt követően a karácsonyi díszkivilá-
gítással kapcsolatban hoztak döntést, 
melynek rételmében 10 lekötést meg-
rendelésével, valamint 10 új dísz be-
szerzésével, a régi díszek megjavítta-
tásával, az adventi koszorú kisebbíté-
sének megrendelésével bízták meg a 
polgármestert. 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00024 Hu-
mánszolgáltatások fejlesztése a csep-
regi kistérségben elnevezésű pályázat 
keretében felhatalmazták a polgár-
mestert az együttműködést ösztönző 
utalvánnyal kapcsolatos megállapodás 
aláírására, valamint az utalványok be-
szerzésére a TESCOBAN 1.800.000 
Ft értékben. Végül a Mikulás ajándé-
kának beszerzéséről is döntöttek. 
 
A következő novemberi ülésen a kép-
viselő-testület felhatalmazta a polgár-
mester az E.ON Észak-dunántúli Áron-
hálózati Zrt-vel. A közvilágítási aktív 
berendezések üzemeltetésére vonat-
kozó szerződés aláírására. A polgár-
mester úr tájékozatta képviselő-társait 
kistérségi ülésről, amely az orvosi 
ügyelet helyzetével, orvosi ügyeleti dí-
jakkal, tárgyalásokkal kapcsolatos te-
rületeket érintette. A hivatal épületé-
nek felújításával kapcsolatban megbe-
szélték a gépészeti terveket, eddig 
szerződéseket, valamint szót ejtettek a 
közbeszerzésről is. 

Önkormányzati hírek 

TÉLI  
VERS 

Éjben 
 
 

 
Ezüst csillámok hulltak az égből, 
Jégpáncél lett a tó vizéből. 
 
Állok a tóparton az éjben, 
Sóhajom szomorún száll a messzeségben. 
 
Érted kiáltok, de hiába. 
Elszáll a hang suhanva, 
Mint egy csilingelő-szán, tova. 
 
Fagyott könnyként ragyognak a csillagok, 
A Hold arcát el-elborítják a felhő-fátyolok. 
 
Állok a csendben, s csak a szívem dobba-
nása hallik, 
Várok rád az éjben a végtelenségig! 
És, ha kell, időtlen—időkig! 
 
(A falunkban élő Kovács Anikó verse) 
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Aktualitások KORMÁNYABLAK BÜKÖN 

 

SZILVESZTER-FLASH MOB 

Éjfélkor köszöntsük együtt az új évet!  
Szeretettel várunk Minden Kedves Bőit és Bőben Szilveszterezőt 

2018. 12. 31-én 23.30 órától  a  FŐTÉRRE, 

hogy együtt koccinthassunk az új évre! 

A szükséges felszereléseket :-) (mint pezsgő és po-
harak) kérjük minden résztvevő igény szerint szíves-
kedjék magával hozni! AZ ÉJFÉLI TÜZIJÁTÉK adomá-
nyokból jön össze (nagysága, hossza az anyagi vagy 
rakétabeli támogatások függvénye), ezért kérünk 
MINDENKIT,  aki valamilyen módon - főleg rakétákkal 
vagy anyagilag - hozzá tudna járulni a tüzijátékhoz, 
az jelentkezzen Bognár Győzőnél, a Kertalja vegyes-
boltban, hogy nagyobb élményben lehessen ré-

szünk!!! Sok kicsi sokra megy! Köszönjük előre is! 

FALUKARÁCSONY 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2018. 12. 21-én a 

Művelődési Házban (IKSZT) 18.00 órakor kezdődő  

F A L U K A R Á C S O N Y R A.  

A műsor után mindenkit szeretettel várunk egy pohár forralt borra 

vagy teára és pogácsára. 
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IKSZT HÍREI 

Az elmúlt két hónapban is, programok sokaságától volt hangos az IKSZT épüle-
te. November nyolcadikán, a fiatalokat megmozgatva, és az ő érdeklődési kö-
rükre való tekintettel, a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak köszönhetően, akik koor-
dinálták az előadást, az internet helyes használatáról kaptak egy kis betekintést. 
Az előadást, Balázsfalvi Gusztávné (nyugalmazott rendőrnő) tartotta, aki felvilá-
gosította és rávezette a fiatalokat, a barátság és az ismeretség fogalmaira, an-
nak helyes szóhasználatára, majd az előadás végén egy kis vetélkedőre is sor 
került, melyet jutalommal díjaztak. November tizenkettedikén, délután, vendé-

günk volt, Ilon Gábor régész, aki, a Kul-
turális Örökségvédelmi Szolgálat mun-
katársa, bemutatta, röviden, tömören, 
Bő és környékén folytatott ásatásait, 
illetve bepillantást nyerhettünk a régész 
életbe is. November tizennyolcadi-
kán, harmadik alkalommal került sor a 
nyugdíjas találkozóra, a Bői Önkor-
mányzat szervezésében. A délután fo-
lyamán, a nyugdíjasokat szórakoztat-
ták: az óvodások, Berentei Péter, elő-

adóművész (aki idén júliusban költözött településünkre), a Big Mouse Band 
(operett előadásukkal), majd a vacsora alatt és az délután hátralévő részében, 
Kovács Arnold szolgáltatta a zenei hátteret.  
November harmincadikán Babos Nóra idegenvezetésével Bécsbe kirándul-
tunk, hogy megnézzük a város 
nevezetességeit és ellátogassunk 
a karácsonyi vásárra. 
A Mikulás is vendégünk volt, de-
cember ötödikén, akit a gyere-
kek izgatottan vártak. A Mikulás 
váró egy órában, a Tarisznyások 
Együttes szórakoztatta és inte-
raktívan foglalkoztatta az oda ér-
kező gyerekeket, akik boldogan 
fogadták a Mikulást. 
December tizennegyedikén, 
részt vettünk a „Momó, a könyv-
manó” című mese versenyen, Sárváron, ahol egy Mátyás Királyról szóló mesét 
kellett elolvasni, a feladatokat helyesen megoldani, és máris belecsöppentünk a 
sokszínű mesék birodalmába, ahol a koboldok össze akarták keverni a meséket, 
de a gyerekek okosabbak voltak, és helyesen megválaszolták a kérdéseket. Per-
sze, a megérdemelt jutalom sem maradt el. 
Elérkezve az év utolsó időszakához, a várakozás időszakához, az ADVENThez, 

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 

Kulturális hírek 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

Október hónapban a Szűzanya hónapjában hétközben a szentmisék előtt, vasárnaponként pe-
dig a litánián imádkoztuk a rózsafűzért. Nov.4.-én tartottuk falunk búcsúját templomunkban. 
Ünnepi szentmisét Mészáros Miklós pereszesznyei plébános úr mondta. December 2.-án meg-
gyújtottuk az adventikoszorú első gyertyáját, ezzel kezdetét vette az advent. Reggelente ( hét-
főn, szerdán és pénteken) hajnali misére varjuk a gyerekeket és a kedves híveket. A vasárnapi 
szentmiséket a Bői Női énekkar éneke színesíti. Hálásan köszönjük nekik! Idei évben is vasár-
nap du. a litánián a " Szállást keres a Szentcsalád" imádságot imádkozzuk. ÁLDOTT BÉKÉS 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SZERETETTELJES BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN-
KINEK! Sza. Bo. Ma. 

kicsit lelkünkben nézve felmerülnek bennünk bizo-
nyos kérdések: „Lakozik-e bennünk igaz béke, szere-
tet?  Jutott-e elég időnk szeretteinkre, hozzátartozó-
inkra? Észrevesszük-e azokat, akik problémákkal 
küzdenek és megpróbálunk-e rajtuk segíteni, bármi-
lyen formában is? Ha ezeket végig gondoltuk, kérjük 
a világ Urát, hogy gyújtsa meg lelkünkben is a szere-
tet lángját, mint ahogyan fokozatosan, hétről hétre, a 
főtéren álló adventi koszorú gyertyái is sorra meg-
gyulladtak. Az első gyertya meggyújtása előtt, az óvo-
dások műsorát hallhat-

tuk, tekinthettük meg, a másodiknál a Mecsériné 
Doktor Rozália és a Perenyei Férfikar karácsonyt 
idéző hangulatot varázsoltak. A harmadik gyertya 
meggyújtása előtt, a Bői Női Kar előadását hallhat-
tuk és tekinthettük meg. A negyedik gyertya meg-
gyújtásához a Répcementi Férfikart kértük fel, egy 
műsor erejére. 
Elérkezve az év utolsó heteihez, és visszapillantva 
kicsit az elmúlt időszakokra, boldogan kijelenthet-
jük, hogy idén sem szűkölködtünk programokból, igyekeztünk színvonalas műso-
rokat megvalósítani, közhírnek örvendő előadókat meghívni, és bízom abban, 
hogy a jövő év sem lesz unalmas, jövőre is sok olyan programot valósíthatunk 
majd meg, közösen, melyek településünk kulturális életét magasabb szintre 
emelheti. Köszönöm azon személyek segítségét, akik bármilyen módon hozzájá-
rultak a programok megvalósulásához, sikeréhez és bízom benne, hogy a ránk 
következő esztendőben is sok szép tervet valósítunk meg. 
Én ezúton szeretnék kívánni, minden olvasónak, áldott, békés, szeretetteljes 
karácsonyt és örömökben, sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt. 
 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs 

(Folytatás a(z) 4. oldalról) 
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ALAPÍTVÁNYI BÁL Az iskola és óvoda hírei 

November 24-én rendezte meg a Szülői Munkaközösség a Gyermekmosoly Alapítvánnyal ka-
röltve az immár hagyományos jótékonysági estjét. A jó hangulathoz minden adott volt: A Mű-
velődési Ház szépen kidekorált nagytermében, ízlésesen megterített asztalok mellett foglalhat-
tak helyet a vendégek, baráti társaságok. Italról a Dan borozó dolgozói gondoskodtak; a tán-
cok előtt és között ezúttal énekes műsorszámok tarkították az estet, többek között falunkban 
ingatlannal rendelkező Berentei Péter előadásában. A minden korosztály igényeit kielégítő ze-
nét Bakos Roli szolgáltatta; a tombolasorsolás során pedig kiderült, kik voltak aznap a legsze-
rencsésebbek.  
Köszönet a SZM sokoldalú szervezőmunkájáért, a különböző felajánlásokért (tombola, belépő-
jegy megvásárlása), valamint a megjelent vendégeknek, hogy ily módon is támogatták a ren-
dezvény sikerét.  

Nagy Róbertné, a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

BÉCSI KIRÁNDULÁSOK 

Újságunk 2018. évi utolsó számát tart-
ják kezükben. Reméljük, hogy idén is 
sikerült Önöket tájékoztatni a falunk-
ban történt eseményekről! Támog-
atóinknak köszönjük a segítséget. 

Minden Kedves Olvasónknak, Támog-
atónknak békés boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag új esztendőt 
kíván: Bő Község Önkormányzata és 

a HírBŐség  
szerkesztősége.  

SZÉP KARÁCSONYT ÉS BOLDOG 
 ÚJ ÉVET! 

Idén télen 2 csoportot is elkalauzoltam Bécsbe, hogy 
megnézzük a karácsonyi fényekben pompázó Császár-
várost, megismerkedjünk a főbb nevezetességeivel, be-
leszippantsunk az ünnepi illatokba, érezzük az adventi 
hangulatot: Először az IKSZT szervezésében november 
30-án egy buszos kirándulás keretében, majd december 
7-én az iskola 8. osztályával vonattal indultunk neki az 
osztrák fővárosnak. Az első állomásunk mindkét alka-
lommal a Schönbrunni Kastély volt, ahol megkóstoltuk a 
híres puncsot. Majd városnézés következett a Ringen. A 

felnőttekkel közben a Hundertwasserhaust ejtettük útba, a diákokkal pedig a Praterba met-
róztunk ki: A bécsi vidámparkban mindenki felülhetett valamilyen attrakcióra. A szellemvasút 
volt a legnépszerűbb. A belvárosi gyalogos városnézést (az Opera-Kärntnerstr.-Stphansdom-
Graben-Kohlmarkt-Hofburg-Herrengasse-Rathausplatz) sötétre időzítettük, hogy láthassuk a 
bécsi utcák egyedire tervezett karácsonyi díszkivilágítását. Mindenkit lenyűgözött a látvány 
és a hangulat. Végül a Rathausplatzon lévő vásárban—utolsó euróink elköltésével—zártuk a 
napot. (Babos Nóra) 
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Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel. 
A szövetség átszervezése folytán a sárvári csoportban jelenleg 
17 csapat versenyez. Célunk az első hat között végezni. 
 
A 2018 - 2019 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. A csapat 
rendkívül rapszodikusan szerepel, az első 10 fordulóban muta-
tóink jobbak voltak az előző bajnokság ugyanezen időszakának 
eredményességéhez képest, a utolsó harmadban nem tudtunk 
mérkőzést nyerni, így a tabellán visszacsúsztunk. 

 
Jelenleg a 12. helyen vagyunk 16 ponttal, (16 mérkőzés, 5 győzelem, 1 döntetlen, 
10 vereség, 28 rúgott gól, 34 kapott gól.) 
 
 A tavalyi bajnokság ezen időszakában a fenti mutatók az alábbiak voltak: 11. helyen 
13 ponttal álltunk a bajnokságban,  (12 mérkőzés, 4 győzelem, 1 döntetlen, 7 vere-
ség, 14 rúgott gól, 31 kapott gól.)  
 
Az okokat vizsgálva megállapítható, hogy a jelentős fluktuáció kedvezőtlen hatása 
nemvárt mértékben hátráltatta csapatunkat. Az „új” játékosok közül nem mindenki tudta 
egyformán kivenni részét a csapat „munkájában”. (többen dolgoznak külföldön, ami a 
hétköznapi mérkőzéseken való részvételt lehetetlenné tette, pedig a mérkőzések 1/3-a  
ilyen napokra esett.) A másik ok a fegyelmi helyzet romlása. (37 sárga lapos és 6 piros 
lapos) büntetést kaptunk. Négy alkalommal a szövetség pénzbüntetéssel is sújtotta 
egyesületünket. 
 
Az okok ismeretében a megoldás kézenfekvő, javítani kell a részvételi arányt, és csök-
kenteni a fegyelmi „események” számát, egyik sem lehetetlen feladat. 
 
A csapaton belüli kohézió erősítésére – Simon András segítségével – jó hangulatú érté-
kelő bankettet tartottunk, aminek fő attrakciója a közös DISZNÓÖLÉS volt. A labdarú-
gók közül szinte mindenki részt tudott venni a szezonzárón, sőt a nyitott programon a 
szurkolók közül is sokan megjelentek. 
 
A 2017-18 évi TAO pályázatunk eredményeként 5 millió forintot fordíthattunk a labdarú-
gó pálya belső korlátjának cseréjére, új labdafogó háló építésére, a futballkapuk cseré-
jére és sporteszközök beszerzésére. Az öltöző felújítása a közeljövőben megvalósul, az 
erre a célra beadott pályázatunk ezúttal sikeres volt. Jelenleg a pénzügyi előkészítés 
zajlik. 
 
Köszönjük támogatóink (Bő Község Önkormányzata, FABRIKA Kft., ÁB SPEED Kft., 
Inter-Alp Kft., To-Zso Bt., DAN BOROZÓ, Ernhardt Panzió, Németh Tamás, Ifj. Kol-
lár Balázs) ez évi segítségét és szurkolóink segítő biztatását.  
 
Nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben 
gazdag új esztendőt! 
 
   Horváth Jenő 

Sport LABDARÚGÁS 
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SZABÓ SÍRKŐ KFT    
Mintakert, iroda: 9625 Bő, Petőfi u. 15. 
Tel.: 06-30-9279407 vagy 06-30-7302414  
Tel./Fax: 06-94-386191 
Email: szabosirko@gmail.com 
Web: www.szabosirko.hu 
 
MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-, 
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,  
URNA- SÍREMLÉKEK 

 
Széles szín– és formaválaszték! 

 
A hét minden napján állok rendelkezésére! 

Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó 

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: 

25 dkg liszt 
1 dl tej 
8 dkg vaj 
6 dkg kristálycukor 
1/2 kocka friss élesztő 
3 db tojássárgája 
1 db citrom reszelt héja 
csipet só 
10 dkg kandírozott 
gyümölcs 
3 dkg aszalt füge 
 
A tetejére: 
1 ek vaj 
1/2 db tojás felverve 
1 ek tej 
1 dkg mandulaforgács 

1.Felfuttatjuk az élesztőt 

cukros, meleg tejben (nem 

az egész tej et melegítjük 

fel hozzá!). Egy nagy keve-

rőtálba tesszük a lisztet egy 

csipet sóval, és a maradék 

tejben elkevert 

tojássárgákat, a reszelt cit-

romhéjat és az olvasztott 

vajat. Ehhez öntjük a fel-

futtatott élesztőt is, és kéz-

zel laza tésztát dagasztunk. Ha összeállt, letakarjuk, 

és meleg helyen a duplájára kelesztjük. Amikor 

megkelt, beleforgatjuk, belegyúrjuk a kandírozott, 

aszalt gyümölcsöket (a kívánt méretűre vágva). 

2.Kivajazunk egy cserépedényt, beletesszük a kész 

tésztát, majd még egy 20 percet, meleg helyen to-

vább kelesztjük.(Ehhez a mennyiségű tésztához egy 

kb. 1,4l űrtartalmú cserépedényt kb. 16 cm átmérő-

jű, 15 cm magas használunk.) 

3.Ezután éles késsel a tészta tetej ét kereszt formá-

ban bevágjuk, és a mélyedésekbe kevés vaj at te-

szünk, majd egy kevés tej jel elkevert tojással meg-

kenjük a tetejét, és megszórjuk mandulaforgáccsal 

(ez akár el is hagyható). Betoljuk a 180 fokra elő-

melegített sütőbe, és kb. 40-45 perc alatt készre süt-

jük. 

Forrás: www.mindmegette.hu 

PANETTONE 

Reklám 
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http://www.mindmegette.hu/5-tipp-hogy-tokeletes-legyen-a-kelt-teszta-51768/
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https://ad.adverticum.net/C/5495324/5495292/549532300?
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