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Szeptember elsején Sárváron a Nádas-
dy Tamás általános iskolában volt az 
országos tanévnyitó, ahol iskolánkat 4 
tanuló képviselte. A TV élő egyenes 
adásban közvetítette az eseményt, így 
tanulóink is részesei lehettek az ünne-
pélynek. 
Szeptember 2- án 
(hétfőn) a Bői Általános 
Iskolában is elkezdődött 
a tanév. A reggeli 
tanévnyitó szentmise 
után az idő is kegyes 
volt hozzánk és az 
évnyitó ünnepét még 
borús időben, de eső 
nélkül tudtuk az iskola 
udvarán megtartani. Az ünnepély után 
osztályfőnöki órákon a diákok megkap-
ták a szükséges tudnivalókat órarendet 
és elkezdődött a 2019 -2020-as tanév. 
 Visszatekintve a nyár főbb eseményei-
re, két tábort is szerveztünk. Június 
végén 33 fővel Erzsébet táborban ve-
hettek részt az alsó tagozatos diákok, 
ahol 1000 Ft-os térítés ellenében öt 
napig változatos programok napi 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

háromszori étkezés, kirándulások jelle-
mezték a tábort. Július közepén 18 
tanuló kerékpáros vándortáborban a Ba-
laton felvidék szépségeivel ismerkedhe-
tett meg. Gratulálunk a résztvevőknek, 
akik fáradságot nem ismerve tel-
jesítették a kb. 250 km es távot. A 
tanévnyitó ünnepélyen oklevelet és 
kitűzőt is átvettek a résztvevők. 
 A nyáron ismét fejlődött iskolánk tárgyi 
feltétele egy elektromos zongorával és 

egy hordozható interak-
tív táblával. Így már min-
den osztályteremben és 
a számítástechnikai 
teremben is a legmoder-
nebb technika segíti a 
gyermekek tanulását. 
 Öröm, hogy a búcsúzó 
14  8 osztályos tanuló 
helyett, 17 első 
osztályos kisdiák kezdte 

meg a tanulmányait, és négy új tanuló is 
érkezett iskolánkba. Bízunk abban, hogy 
jól fogják érezni magukat nálunk. To-
vábbra is kérjük és várjuk a szülők 
együttműködését és a tanulók szor-
galmát és reményeink szerint 
eredményes és sikeres tanévet áll 
előttünk.  

Hajós Attila 
iskolaigazgató 

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV 
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Önkormányzati hírek 

A képviselő-testület 2019. június 24-i ülésén 

döntött a hagyományos falunap megtartásáról. 

Állást foglalt, hogy szükségesnek tartja a 

közművelődési szakember jogszabályi előírások 

szerinti közös foglalkoztatását, megbízta a 

polgármestert a tárgyalások lefolytatásával. A 

képviselő-testület felajánlás alapján döntött a 

Bő Hunyadi u. 38. szám alatt lakóház 200.000.- 

forintért történő megvásárlásáról. A képviselő-

testület virágbolt üzemeltetése céljából bérbe 

adta a korábban megvásárolt Bő Köztársaság 

10. szám alatti ingatlanát. A képviselő-testület a 

TAO támogatással megvalósuló sportöltöző 

felújítása saját forrásának biztosítása érdekében 

3.000.000.- vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette a sportegyesületet. 

A képviselő-testület 2019. július 25-én együttes 

ülést tartott Chernelházadamonya és 

Gór községekkel. Az együttes ülésen 

megállapodtak a közművelődési 

szakember közös foglalkoztatásáról. A 

foglalkoztatás költségeinek fel-

osztásánál a lakosságszámot vették 

alapul, a költségek 50 %-át Bő község, 

30 %-át Gór község, 20 %-át Chernel-

házadamonya község viseli. A közös 

foglalkoztatásra tekintettel a képviselő-

testület módosította az önkormányzat 

közművelődési feladatairól, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásáról 

szóló rendeletét. A testület pályázatot nyújtott 

be a szociális célú tűzifa biztosítására. A 

környező községek tervezett csatornaépítése 

miatt a képviselő-testület 2019. január 1. 

napjával belépett az általános forgalmi adó 

körébe. A képviselő-testület döntött arról, hogy 

a vízmű kérésére az emiatt keletkező a közös 

pénzügyi alapot terhelő többletkiadásokat nem 

téríti meg. A képviselő-testület tudomásul vette 

a művelődési ház takarítójának nyugállományba 

vonulását, döntött a pályát keretében vásárolt 

traktor üzemanyag költségeinek elszámolásáról. 

A képviselő-testület 2019. augusztus 26-án me-

gtartott ülésén megválasztotta a helyi választási 

bizottságot. A bizottság tagjai Kajtár Attila, 

Horváth Gézáné, Babosné Varga Bernadett, 

Marton Józsefné és Németh Zoltán, póttagjai 

Marton Ferenc és Horváthné Csajbi Veronika 

lettek. A képviselő-testület a Magyar Falupro-

gram keretében pályázatot nyújtott be Hunyadi 

utca útfelújítására. Döntött a képviselő-testület 

arról is, hogy pályázatot nyújt be falugondnoki 

gépjármű beszerzésének támogatására. Sikeres 

pályázat esetén 2020. évben elindítja a falug-

ondnoki szolgáltatást 

(jogszabályváltozás miatt erre a jövő 

évtől van lehetőség). 

A képviselő-testület 2019. szeptember 

17-i ülésén döntött a BURSA HUNGA-

RICA felsőoktatási ösztöndíj rendszer-

hez történő ismételt csatlakozásáról. A 

képviselő-testület rendeletet alkotott a 

szociális célú tűzifa juttatás felhas-

ználásáról. A képviselő-testület támog-

atta a Rózsafűzér-társulat kez-

deményezését a Köztársaság téri keresztek 

felújításáról. A képviselő-testület 2019. október 

2-ára közmeghallgatás összehívását határozta 

el.  

 

Bő, 2019. szeptember 23. 

Dr.Vincze György 

                                                                                                         

  

Reklám Reklám 

MEGNYÍLT!!! 
NORBI SÜTIBOLT ÉS KÁVÉZÓ 

Tompaládony, Soproni u. pavilonsor 1.  

 
Tortákra, 

süteményekre      
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Tel.:+36-30-6348013 

A BŐI ÉS TOMPALÁDONYI VIRÁGBOLT 

szeretettel várja régi és új vásárlóit. 
Koszorúk, csokrok, esküvői         
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felveszünk! 
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A Bői Helyi Választási Bizottság tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2019. október 13-ára kitűzött 
önkormányzati képviselők és polgármester megválasztásán Bő községben az alábbi jelöltek 
indulnak: 
 
Polgármester: 
1. Vincze Bence független jelölt, társadalmi megbízatásban 
2. Hajós Attila KDNP jelölt, társadalmi megbízatásban 
3. Gönczöl Szabolcs független jelölt, társadalmi megbízatásban 
 
Egyéni listás: 
 
1. Dan Zsolt KDNP jelölt 
2. Babos Lászlóné független jelölt 
3. Horváth Tibor független jelölt 
4. Vinkovics Ottó KDNP jelölt 
5. Gönczöl Szabolcs független jelölt 
6. Németh Antal KDNP jelölt 
7. Vincze Bence független jelölt 
8. Horváth- Varga Krisztina független jelölt 
9. Simon András független jelölt 

Aktualitások ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019 

Tisztelt Olvasó! 
Ezúton is szeretném megköszönni a képviselőtársaim és a        
magam nevében a bizalmat és támogatást az elmúlt 5 évért. 

Hajós Attila 
polgármester 
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IKSZT HÍREI 

A sok-sok boldog nap, 
mi mindig hozott egy újabbat. 

Hová lett? 
Elveszett? 

 
Nem: csak elszállt. 

Elszaladt, 
de a sok gyönyörű emlék 

mind itt maradt!   
Idézhetjük Sárhelyi Erika sorait, és sajnos szomorúan 

tekintünk ki ablakainkon, ahol a szürkeség és ború 

köszönt vissza. De volt egy szép eseménydús nya-

runk, amikor is a kulturális élet sem szűnt meg létez-

ni. Idén is helyszínt biztosítottunk két gyerektábor-

nak: az Erzsébet tábornak, és a Rocki tábornak. Majd 

a gyerekzsivaj megszűnésével, megvalósulásra került a „Vándor Székely” című néprajzi kiállítás, 

Bálinth Zoltán, erdélyi néprajzi gyűjteményéből álló válogatás. A kiállított anyag nagyon gondos és 

tematikus elrendezésben volt megtekinthe-

tő: viselet, a mindennapi élet eszközei, tár-

gyi hagyatéka és dokumentumai alkotják azt 

a kincset, melyet megtekinthettek a látoga-

tók. A kiállítás megnyitóját követően, meg-

szervezésre került a falunapi rendezvény is, 

melyre változatos programokkal vártak min-

den érdeklődőt. A programok közt szerepelt: 

vidám gyerekelőadás, bűvészkedés, színda-

rab, citerázás, operett, zenei előadás, vacso-

ra, és egy kicsit a hagyományostól eltérően

(férfi tagokat 

bevonva), a 

Bői Női Kar Egyesületének előadását is megtekinthették, amint fel-

idézték a régi slágereket. A falunapi rendezvényt, utcabállal zárták a 

rendezvényszervezők. 

A „Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel” című projekt munkái sem 

stagnáltak a nyár folyamán, hiszen azzal az elfoglaltsággal kötelez-

tem le magam, hogy a helyi értékeket feltárjam, felkutassam. Ennek 

érdekében kérdőíveket töltettem ki a lakosokkal és szeretném ezú-

ton is kérni a kedves olvasókat, hogy akinek birtokában van olyan 

tárgy (fénykép, textília, oklevél, kitüntetés….), eszköz melyekkel fel-

idézhetjük múltunk emlékeit, cselekvéseit, kérném, hogy adja köl-

csön egy kiállítás erejéig, természetesen mindenkinek vissza szolgál-

tatom. Idei év novemberében, vagy decemberében szeretnénk egy 

kiállítást szervezni, a helyi értékekből, hiszen: „A múlt megbecsülé-

séből a jelen, jövőt épít”. 

Az ősz első programjaként, egy író-olvasó találkozót szerveztünk, Horváth Nikolettával, akit 

Vakvagányként ismert meg az ország, 2014-ben, országos szavazáson lett az Év Embere. A ritka 

betegséggel küzdő írónő elmesélte élettörténetét, küz-

delmeit és azt is elárulta, hogy számára a lélek a fontos 

és az, hogy mindenben a lehetőséget látja, örül az élet 

apróbb örömeinek, és azt vallotta, hogy „Jó élni, mert 

minden pillanat maga a csoda”. Életszeretetét, küzdeni 

akarását írásaiban is megfogalmazta, a helyszínen pe-

dig dedikálta a megvásárolt könyveket. A programot 

koordinálta és finanszírozta a Berzsenyi Dániel Megyei 

Könyvtár, ezúton is hálásan köszönjük. 

 

Jákó Melinda: közművelődési szakember. 

 

Kulturális hírek 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

 Augusztus 5-től  augusztus 9-ig volt a hagyományos hittantábor. Nagyrészt alsósok, és 
kicsik vették igénybe. Nagyon sok helyen jártak, Szombathelyen, Lócson, Iklanberényben. Bü-
kön a templomban és az idősek otthonában. A szervezők nagyon köszönik a nagylelkű ado-
mányokat a gyerekek pedig a sokszínű programokat, a finom ételeket és a gondoskodó szere-
tetet. 
 Szeptember 2-án szentmisével kezdődött a tanév. Vidám és megszeppent arcok sora-
koztak. A legkisebbbek a szüleikkel érkeztek, a nagyobbak pedig már egyedül.   
Szeptember 7-én Bőből nagyon kis létszámban zarándokoltunk a Lourdesi barlanghoz. Két 
atya és a környék lakói, ott már szép számban köszöntöttük a Szűz Anyát születésnapján. 
Szeptember 8-án a simasági egyházközség Mária napot tartott a Fatimai Szűz Anya tisztele-
tére. A köszöntők kora délutáni órákban kezdődtek hangszer játékokkal és több faluból érkező 
kórusok énekes műsorával. Falunkat is kislétszámú, de lelkes társaság képviselte.  Este 
szentmisével koronáztuk meg a napot. 
Németh László atya, Általános Püspöki Helynök a vendégatyákkal mondott hálaadó szentmi-
sét, a végén  énekes körmenettel. 
Majd ezt követte a plébánia udvaron egy jó hangulatú szeretetvendégség.  
A helyiek nagyon kitettek magukért.  Köszönjük a meghívást és a szíveslátást, örülünk, hogy 
együtt ünnepelhettünk. Sza.Bo.Ma. 

ZARÁNDOKLAT AZ APÁKÉRT 

Augusztus 24-én került megrendezésre az 1Úton Nemzet-

közi Zarándoknap, amely idén az „Indulj el a test és a lélek 

közös útján az édesapákért!" mottóra épített. A Mária Út 

minden szakaszán és teljes útvonalán szerveztek zarándok-

latot egy közös célért, hagyományosan a Nagyboldogasz-

szony ünnepe utáni közeli időszakban. 

A mi útvonalunk a  Kirschlag-Krumbach  szakasz volt, 

csatlakozva a    Kőszeg-Kirschlag-Krumbach-St.Corona-

Payerbach-Kaiserbrunn-Nasswald-Mariazell (kb.:20 km-es 

szakaszokra osztva) útvonalhoz. 

A zarándokok 11 fős kis csoportja Hajós Attila vezetésével 

és köszöntő szavaival, lelkesen indult útnak, mely lelkese-

dés az egész út során is töretlen maradt. Imádsággal, Mária énekekkel, valamint a rózsafűzér imádkozá-

sával haladtunk a zarándokúton. A pihenő állomásokon kis csoportunk vezetője rövidke történeteket 

olvasott fel, majd közösen imádkoztunk az Édesapákért, mely még meghittebbé tette a hangulatot. Az 

időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, mert ennél szebb időt nem is lehetett volna kívánni! 

A záró szentmise  17 .oo órakor kezdődött  a Kirschlagi templomban, melynek főcelebránsa  Heiter Ró-

bert Gottfried kőszegi káplán atya volt. A csodálatosan lélekemelő szentmise elfeledtette a nap fizikai 

fáradalmait, rádöbbentett mindnyájunkat arra, hogy a felajánlott célért való tenni akarás a komoly testi 

áldozat mellett az imádság erejének segítségével milyen csodálatos dolgokra képes.  A zarándoklat fel-

ajánlása pedig igen gyakran célt is ér ! 

A szentmise végén, alábbi könyörgést olvastuk fel közösen, melyet Dr. Székely János szombathelyi 

megyéspüspök atya írt erre az alkalomra. 

Végezetül Ferenc pápa szavai: 

„Most együtt, mindnyájan emlékezzünk apánkra, akár él, akár már meghalt, és kérjük mindnyájunk 

nagy Apját, a mennyei Atyát! Mondjuk el a Miatyánkot az apákért: Mi Atyánk… Isten éltesse az 

apukákat!” 

V.Erika 
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ERZSÉBET TÁBOR Az iskola és óvoda hírei 

A Bői Általános Iskola a tavalyi évben elindított 
kezdeményezés folytatásaként pályázatot nyújtott 
be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért 
Alapítvány felhívására azzal a céllal, hogy a tanu-
lók lakóhelyükön is hozzájuthassanak az Erzsébet 
Táborok táboroztatási szolgáltatásához és a tábor-
ban részt vevő gyermekek közös élményekkel és 
örök emlékekkel gazdagodjanak. Iskolánk sikeres 
pályázatával nettó 594 000 Ft-ot nyert. A tanulók 
egy jelképes összeg, napi 100 Ft befizetésével ve-
hettek részt a táborban. A felhívásra 33 tanuló je-
lentkezett. A tábor 2019. június 26. és június 30. között valósult meg Hajós Attiláné, Ivánné 

Németh Rita, Ruzsáné Molnár Gyöngyi és Mészáros Valéria veze-
tésével. A büki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
sai is közreműködtek a programok megvalósításában. A tábor idő-
tartama alatt napi négyszeri étkezést biztosítottunk. 
A tábor programjának összeállításával célunk a gyerekek számára 
hasznos, élményekben gazdag kikapcsolódás nyújtása, a kreativi-
tás-, a figyelem-, és a kompetenciafejlesztés, az önkifejezés, a kö-
zösségépítés és az elfogadásra nevelés volt. A tervezéskor a válto-
zatosság mellett a kötelező programelemek (sport, egészségtuda-
tos életmód, környezettudatosság, művészeti nevelés, kézműves-
ség, buszos kirándulás) megvalósítására is figyelemmel voltunk. Az 
első nap délelőtt a tanulók vidám hangulatban, játékos feladatokon 
keresztül ismerkedtek egymással. Délutánt egy rövid túra megtétele 
után a bői focipályán önfeledt csapatjátékokkal töltöttük. 
A második nap délelőttje művészeti neveléssel, játékos irodalmi fe-
ladatok megoldásával, kézműveskedéssel telt. Délután nagy tet-
szést aratott a BUDO Sportegyesület csepregi csoportjának akidó 
bemutatója. A táboro-
zók is kipróbálhatták 

ezen önvédelmi rendszer néhány alapmozdula-
tát. 
Szerdán autóbusszal Nemesvitára a Western 
parkba kirándultunk. A gyerekek természetes 
környezetben élhették át az íjászat, a póni lovag-
lás, légpuska lövészet élményét. Nagy sikert ara-
tott az aranymosás és a vízi csúszda. A western 
világát felvillantó vicces Show műsorokban 
(Bankrablás, A Cowboy és a lovak) tanulóink is 
szerepet kaptak. 
Csütörtök délelőtt játékos sportvetélkedő kereté-
ben mérhették össze erejüket a táborozók csa-
patai, a délutánt kézműveskedéssel töltöttük. 
Pénteken a bükfürdői Gyógy-és Élménycentrumba kirándultunk és egy jó hangulatú, forró nyá-
ri strandolással zártuk a hetet.  
A napközis tábor résztvevői nagyon vidám és mozgalmas öt napot töltöttek együtt, sok új és 
kellemes élménnyel térhettek haza. Reméljük ez a hét többségüknél az életre szóló élmények 
között kapott helyet. 

Mészáros Valéria 



7 

A 2019 -2020 bajnoki évet is a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk. 
 
Tovább erősödött a megyei III. osztály Sárvári csoportja, a bajnokságot 16 
csapat kezdte meg. A bajnok Alsóújlak vállalta a magasabb osztályt, a a 
megyei II. osztályból kieső nem volt, így alakult ki a Sárvári csoport mező-
nye. 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 eredmé-
nyes felkészülést, mert a játékos állományban jelentős átalakulás nem történt.  A bajnokság 
végén Magó Miklós bejelentette távozását, ő az őszi szezontól a Söpte SE csapatában játszik. 
Őt követte még egy távozó: Horváth Krisztofer a Szeleste-Pósfa SE csapatában folytatja. 
A két távozó helyére két labdarúgó érkezett – Dan Szilveszter és Tatár Lóránd – és nagy örö-
münkre újból játékra jelentkezett Ifj. Galiotti Csaba, így keretünk valamelyest erősödött. 
 
Jelenlegi keretünk: Kapusok: Rácsik János, Lanczkor Balázs, Tatár Lóránd  Védők:  Ba-
bos Bence, Balogh Máté, Veszprémi László, Horváth Mihály,  Katzler Ábel,  Németh Márton, 
Sándor Ádám Középpályások: Barcza Dávid, Boros Tamás,Dan Sebastián, Dan Szilveszter, 
Horváth Márton, Kondor Gergő Támadók: Babos András, Kajtár Máté, Németh Milán,  Sümegi 
Norbert. 
 
A bajnokságban 5 fordulón vagyunk túl, a múlt évihez képest eredményesebben kezdtük a 
szezont, igaz nem várt vereségek becsúsztak. Eredmények: 3 győzelem (Mesteri ellen 1 : 0, 
Keléd ellen 2 : 1, Izsákfa ellen 3 : 0, 2 vereség (Nemeskocstól 4 : 1 -re, Rábasömjéntől 2 : 1) 
ezzel jelenleg a 7. helyen vagyunk, 9 ponttal. 
 
Kupa szereplésünk a várakozással ellentétben jól sikerült. Az első fordulóban Szeleste-Pósfa 
SE Megyei II. osztályban szereplő csapatát vertük 2 : 1 re, a második fordulóban a Megyei I. 
osztályban szereplő Csepreg  SE volt a vendégünk. A mérkőzésen jó játékkal egyenrangú el-
lenfelei voltunk a két osztállyal magasabb bajnokságban szereplő csapatnak. A Csepreg szer-
zett vezetést a mérkőzés elején, de ez csak még elszántabbá tette csapatunkat, akik szerve-
zett jó játékkal még ebben a félidőben két gólt szerezve megfordították az eredményt. A máso-
dik félidőben a Csepreg kiegyenlített, de a 2 : 2 es végeredmény nekünk kedvezett, mivel dön-
tetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó, így jutottunk a harmadik fordulóba, 
ami a tavalyi szereplésünk megismétlése volt. A következő ellenfél Lukácsháza megyei I. osz-
tályban szereplő csapata volt. A mérkőzést 7: 0 arányban a vendégek nyerték, számunkra a 
magyar kupa sorozat befejeződött.  
 
Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra, hisz a 
csapat nagy része új és fiatal, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése. 
 
A felújított öltöző átadása július 21-én megtörtént. A kiváló minőségben elkészült létesítmény 
igazán kellemes, komfortos körülményt biztosít labdarúgóinknak, és a vendég sportolóknak 
egyaránt. A felújítás 24,5 millió forintba került, melynek nagyobbik része (70 %) TAO támoga-
tásból – Rácz Elemér jóvoltából az InterAlp Kft. biztosította – a szükséges önrész több forrás-
ból jött össze (Bő község önkormányzata 3 millió, Rácz Elemér 4 millió, Bő SK 0,5 millió). A fel-
újítás mellett felszerelésben is bővültünk 1,8 millió forint értékben, amihez a szükséges önrészt 
- 0,6 millió forintot – egyesületünk biztosított. Gazdálkodásunkat nagyban segítette a kivágott 
nyárfák értékesítéséből befolyt 620 ezer forint és a lakossági támogatásból befolyt 280.500,-Ft, 
valamint különböző vállalkozóktól, vállalkozásoktól kapott 525.000,-Ft.  A közel másfél millió fo-

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 

Sport LABDARÚGÁS 
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SZABÓ SÍRKŐ KFT    
Mintakert, iroda: 9625 Bő, Hunyadi u.  
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 

Sport 

Reklám 

LUX AETERNA   TEMETKEZÉS 
Ct.: Bujtás    

Új helyen: Sárvár, Árpád u. 8. 
 

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  

Reklám 

rint eredménye, hogy térkő került az öltöző 
mellé, mobil garázst vásároltunk, amit szer-
tárként használunk, felújítottuk a teljes víz-
vezeték hálózatot, finanszíroztuk a felújítás 
gépmunkáját (markoló), jutott az öltözők bú-
torzatára, az épület dekorációjára, a fűtés 
korszerűsítésére. Az alábbi magánszemé-
lyektől és vállalkozásoktól kaptunk támoga-
tást: Ferenczi József, Babos György, Bog-
nár Győző, Boros József, Csapó László, 
Csordás Katalin, Horváth Jenő, Hajós Attila, 
Szabó Csaba, Kőrösi Gyula, Kovács Elek 
Keresztes Gizella, Marton Eszter, Horváth 
Csaba, Fördős Gergely, Sümegi Pál, Simon 
Ferenc, Tóth Gyula, Varga Tibor, Marton 
József, Varga István, Schuster Minola, Túri 
János, Marton Ferenc, Szabó József, Var-

(Folytatás a(z) 7. oldalról) ga László, Németh János,Czingráber Antal, 
Dan József, Dan Zsolt, Németh Antal, Németh 
Zoltán, Szarka Klára, Farkas Piroska, Horváth 
Tibor, Vinkovics Ottó. (többen kérték, hogy ne-
vük ne szerepeljen),   
Dr.Posta Attila, FABRIKA 2001 Kft., ÁB 
SPEED Kft., Németh Tamás, Simon András, 
Stam-Dent kft., Rácz Balázs, ifj.Kollár Balázs  
 
Mindannyiuknak köszönjük önzetlen segítsé-
güket. 
 
A 2019-2020 évi pályázatunkat elbírálták, az 
automata öntöző hálózat létesítésére beadott 
pályázatunkat sajnos nem támogatták, de így 
is 2,5 millió forintot tudunk a következő évben 
felhasználni. Ki tudjuk cserélni a kispadokat, 
tovább tudjuk fejleszteni felszerelés és eszköz 
állományunkat.  
 
Elindítottunk egy újfajta támogatási lehetősé-
get is, szurkolói mez vásárlásával lehet segíte-
ni egyesületünket. 
A minta mezek megtekinthetők a „Dan borozó-
ban” és hazai mérkőzéseken az italos pavilon-
ban. Rendelni a legkisebb gyermek mérettől a 
legnagyobb felnőtt méretig, több fazonban és 
több színben lehet. Az igényeket Dan József-
nél lehet jelezni. 

Horváth Jenő 


