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Áder János Köztár-
sasági elnök fő-
védnökségével, 
Szili Katalin az or-
szággyűlés korábbi 
elnökének védnök-
ségével épülhet to-
vább Magyaror-
szág. legzöldebb 
erőműve, a virtuá-
lis erőműprogram. 
A programot a Ma-
gyar Innovációs és 
Hatékonyság 
Nonprofit (Mi6) Nkft hívta életre és 2011 óta 
a hazai zöld gazdasági szakma-
politikai stratégiaalkotás megha-
tározó szereplőjévé vált és jelen-
tős eredményeket ért el az ener-
gia -felhasználás és –
hatékonyság során.  A Pannónia 
térség felelős miniszteri biztosa, 
a főváros vezetésének képvise-
lői részvételével, a Parlament felsőházát 
megtöltve ünnepelte 10 éves jubileumát a 6. 
legnagyobb hazai erőműveként számon tar-
tott virtuális erőmű program, amely ma már 
nem csak Mo. legnagyobb zöld erőműve, 
hanem nemzetközileg is díjazott mintapro-
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

jekt is. 
Március 6-án ünnepélyes keretek között ve-
hettem át Bő község önkormányzatának szó-
ló Energiahatékony önkormányzat című elis-
merést. Nagy öröm volt számunkra (Horváth 
Tibor alpolgármester és Vinkovcs Ottó képvi-

selővel képviseltük a 
települést), hiszen 
számos nagyváros 
(Debrecen, Győr, 
Pécs, Kecskemét 
stb. mellett Vas me-
gyéből Bő az egye-
düli önkormányzat, 
aki megkapta ezt az 
elismerést.  
Pályázat útján egy 
szakmai bíráló bi-
zottság adományoz-
za a díjat azon ön-
kormányzatoknak, 

cégeknek, intézményeknek, akik 
az átlagnál többet tesznek azért, 
hogy az energiamegtakarítás révén 
minél kevesebb energiát kelljen 
előállítani a felhasználás során. Az 
elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek 
eredményeként a közintézmények 
az IKSZT, az óvoda, az orvosi ren-
delő, az iskola és reményeink sze-

rint az önkormányzati hivatal felújítása során 
jelentős energiamegtakarítást érhetünk el 
ezáltal is vigyázva környezetünkre.  
 

Hajós Attila 
polgármester 

BŐ, AZ ENERGIAHATÉKONY  
ÖNKORMÁNYZAT 
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TOP pályázatok körében ugyanis támogatásban 
részesült. A képviselő-testület rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelmet is elbírált. 
A képviselő-testület 2019. február 18-i ülésén dön-
tés hozott arról, hogy átvállalja a ROTA vírus elleni 
és a HP oltások költségeit. Jóváhagyta a kulturális 
intézmény 2019. évi szolgáltatási tervét. A képvi-
sel-testület döntött a Kormány által biztosított téli 
rezsicsökkentés szállítójáról. A képviselő-testület 
engedélyezte a sportkörnek, hogy saját felelőssé-
gére kivágja a sportpálya beteg fáit, a faanyagot 
értékesítse. A sportkör a bevételt az öltöző felújítá-
si munkáira köteles felhasználni. 
A képviselő-testület 2019. február 25-én megtar-
totta hagyományos közmeghallgatását. A polgár-
mester tájékoztatást adott az önkormányzat 2018. 

évi munkájáról, ismertette az önkormány-
zat 2019. évi terveit. 
A képviselő-testület 2019. március 21-én 
ülésén egyeztetett a 2019. évi programok-
ról. Áttekintette a pályázati támogatással 
megvalósuló programokat. A képviselő-
testület elbírálta a községgondnoki állás-
helyre beérkezett pályázatokat, kinevezte a 
községgondnokot. A képviselő-testület si-
keresen pályázott a mezőgazdasági utak 

felújításához kapcsolódó gépbeszerzési pályáza-
ton és traktor , valamint kiegészítő eszközök vá-
sárlására közel 8 millió forint támogatást nyert. A 
képviselő-testület döntött a megrendelésről.  A 
képviselők döntést hoztak a Bükkel közös KEOP 
pályázaton résztvevőknek adható juttatások mér-
tékéről. Jóváhagyásra került a 2018. évi gyermek-
védelmi munkáról szóló beszámoló, a polgármes-
ter beszámolója a két ülés között történt esemé-
nyekről. A képviselő-testület a nem megfelelő 
számlák csatolása miatt nem fogadta el a sportkör 
2018. évi támogatásának felhasználásáról készült 
beszámolót. 
A jegyző javaslatára a közelgő EP választásra te-
kintettel a képviselő-testület engedélyezte az évti-
zedes régi szavazófülkék helyett új szavazófülkék 
beszerzését. 
A képviselő-testület a 2019. március 21-én meg-
tartott zárt ülésen a Közös önkormányzati hivatal 
felújítására beérkezett közbeszerzést érvényes-
nek, de eredménytelennek nyilvánította, mert az 
árajánlat szerinti pénzeszközzel nem rendelkezik. 
A képviselő-testület pótelőirányzat iránti igényt 
nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. A képviselő-
testület rendkívüli települési támogatás iránti kérel-
met is elbírált. 
A közelgő húsvétra tekintettel magam és munka-
társaim nevében mindenkinek áldott, boldog, bé-
kés húsvéti ünnepeket kívánok!  
Bő, 2019. március 27. 
     Dr. Vincze György 
              jegyző 

 A Bői Közös Önkormányzati Hivatalt fenn-
tartó önkormányzatok 2019. január 23-án Bő kö-
zségben tartottak együttes ülést. 
A képviselő-testületek jóváhagyták a közös ön-
kormányzati hivatal 2019. évi költségvetését, 
meghatározták a köztisztviselői fizetések illet-
ményalapját, beszámolót hallgattak meg a hivatal 
2018. évi munkájáról. A Belügyminisztérium a ke-
vés iparűzési adóbevétellel működő önkormány-
zatoknak pályázatot hirdetett a köztisztviselői bé-
rek rendezésére. A képviselő-testületek döntöttek 
a pályázat benyújtásáról. (időközben a pályázatot 
elbíráltálták, a bérrendezésre járulékokkal együtt 
valamivel több, mint 13 millió forint támogatást 
kapott az önkormányzat). 
Bő Község Képviselő-testülete 2019. feb-
ruár 4-én tartotta tárgyévi első önálló ülé-
sét. A képviselő-testület jóváhagyta az ön-
kormányzat új közbeszerzési szabályzatát. 
A képviselő-testület megtárgyalta a taka-
rékszövetkezet kirendeltségének bezárása 
miatt kialakult helyzetet, döntött arról, hogy 
a jelentős költség miatt nem tudja támo-
gatni ATM létesítését. A képviselő-testület 
tudomásul vette a sárvári rendőrkapitány kineve-
zésének meghosszabbítást.  A képviselő-testület 
jóváhagyta az értéktár bizottság beszámolóját, 
valamit a 2018. évi adóügyi munkáról szóló be-
számolót. A képviselő-testület új rendeletet alko-
tott a munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötés szabályairól, valamit az ál-
talános forgalmi adó körébe történő bekerülés 
(általános forgalmi adó fizetési kötelezettség) mi-
att módosította a sírhelyhasználatai díjakat. 
A képviselő-testület 2019. február 11-én tartott 
ülésén jóváhagyta 2019. évi költségvetését. Dön-
tött a költségvetés elfogadásához szükséges elő-
terjesztésekről, így a polgármester beszámolójá-
ról a költségvetés elfogadásáig teljesített kiadá-
sokról (a folyó kiadásokon túl az önkormányzat 
kifizetést nem teljesített, beruházást nem indí-
tott), megállapította, hogy az önkormányzatnak 
hiteltartozása nincs. A képviselő-testület megha-
tározta az önkormányzati dolgozói 2019. évi 
munkabérét. A testület községgondnoki állást hir-
detett, támogatást nyújtott az igénybevétel ará-
nyában a csepregi szakrendelések költségeihez. 
Hamarosan indulnak a Modern Falvak program 
pályázatai. Ehhez ingatlan-nyilvántartási 
átvezetékre is szükség van. A képviselő-testület 
megbízta a polgármestert a pályázatok előkészí-
tésével. 
A képviselő-testület 2019. február 11-én tartott 
zárt ülésén közbeszerzési eljárás megindításáról 
döntött a Bői Közös Önkormányzati Hivatal felújí-
tása tárgyában. Az önkormányzat a munkákra a 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások KORMÁNYABLAK BÜKÖN 

 

HÚSVÉTI KIRÁNDULÁS GRAZBA 

2019. 04. 18-án (csütörtökön) egynapos húsvéti kirándulást 
szervezünk Grazba, Stájerország fővárosába 
-Indulás: 2019. 04. 18-án (csütörtökön) a bői Művelődési Ház 
elől 08.00 kor 
-Érkezés Grazba kb. 10 órakor  
A VÁROSNÉZÉS RÉSZLETES PROGRAMJA  A www.bo.hu 

OLDALON OLVASHATÓ. 
-Hazaindulás 17.30 órakor 
-Érkezés Bőbe egy pihenővel: kb. 19.30 órakor 
A buszban (Gángli Gábor) 18 férőhely van.  
-Utaskísérő: Babos Nóra 
Részvételi díj: 6000 Ft/fő+ az  utasbiztosításról mindenki maga 
köteles gondoskodni. 
Jelentkezés 2019. 04. 14-ig a részvételi díj befizetése mellett 
Jákó Melindánál a bői Művelődési Házban, programmal kap-
csolatos kérdésekkel Babos Nórához lehet fordulni a 
Facebookon vagy telefonon. 
  

1% 

 

Kérjük adója 1%-ával támogassa a községünkben működő civil szervezeteket!  
 

A „BŐI KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET” adószáma:18891766-1-18  
A "GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY" adószáma : 18885235-1-18  

A „RÉPCEVÖLGYE SPORTKÖR” adószáma: 19892911-1-18  
 

Köszönjük! 
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IKSZT HÍREI 

Mivel idei évben, ez az első megjelenő szám, ezért első 

sorban szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat, egy pro-

jektre, melyet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen 

dolgoztunk ki, és szeretném minden tudásommal és igye-

kezetemmel megvalósítani. Bizonyára többen olvasták már 

a település honlapján is, a "Gazdaság - Kultúra" Vas - 

Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel! című projekt. A 

projekt célja a fenntartható fejlődést fókuszba helyezve te-

lepülésfejlesztési koncepció készítésének ösztönzése tele-

pülésünkön a közösségi tervezés módszertanának az iroda 

módszertani referensei általi továbbadásával, a helyi lakosság aktivizálásával. A szomszédos 

városok munkalehetőségei miatt a településen fiatal családok élnek nagyobb számban, akik el-

sősorban "aludni" járnak haza, és nem integrálódtak a helyi társadalom szövetébe. Nem kapnak 

kellő impulzust arra, hogy megismerjék lakóhelyük és egymás értékeit. Szeretném kicsit fellen-

díteni a kulturális életet, szeretném bevonni az összlakosságot: kortól, nemtől függetlenül és en-

nek érdekében hasznosítanám a tíz hónapos képzésen szerzett tudásom, a közös cél, a közös jö-

vőnk érdekében. Az első találkozásunk időpontja, április 08.-án lenne a Közösségi Színtér tár-

gyalótermében, 18:00 órai kezdettel, amikor vendégünk lesz Kuglics Gábor, az NMI módszer-

tani referense, hogy kicsi útbaigazítást adjon a kezdeti lépésekről. 

Továbbá számos előttünk álló programról és időpontról szeretnék tájékoztatást adni Önöknek.  

 Idén is megvalósításra kerül a versmondó verseny (áprilisban), Grazba kirándulunk, a hús-

véti vásárra (ápr. 18.), a májusfaállí-

tás (ápr. 30.), évadzáró vacsora a 

nyugdíjas klubbal (május), gyerek-

nap (június 01.), falunap (július 13.), 

utcadíszek, szüreti programok (szept. 

28.), állatok világnapja (okt. 03.), 

emlékműsor (okt. 22), nyugdíjas ta-

lálkozó (nov. 17), gyertyagyújtások, 

Mikulásváró (dec. 05.), bécsi adventi 

vásárba való kirándulás, adventi vá-

sár (dec. 15.), falukarácsony (dec. 

20.)  A fentiekben felsorolt progra-

mokon kívül, számos más rendez-

vény is sorra kerül: kézműves foglalkozások, mesedélutánok, nyári táborok, véradás, havi rend-

szerességgel a nyugdíjas klub, Momó (könyvtári rendezvény) ....stb. De mindenről időben tájé-

koztatjuk az érdeklődőket a település új, facebook oldalán. Idei évre tervben van még egy kirán-

dulás és egy színházlátogatás a nyugdíjas klubbal, természetesen ennek megvalósulása időjárás 

és műsor kínálattól függ.  

Ha egy település hosszú idő óta lakott, akkor ott a természeti és épített környezet sokszínűségé-

vel teremt kedvező lakóhelyet minden kor embere számára. A helyszín adott, a színtér adott és 

közös célunk pedig, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi 

beágyazottságban éljen, legyen esélylehetősége saját életfeltételeinek javítására és legyen képes 

a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. 

 

Jákó Melinda, közösségi szakember 

Kulturális hírek 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

-Január 6-án tartottuk Vízkereszt ünnepét. Délután 

a litánia után lelkes szereplőgárda rövid színdarab 

keretében mutatta be az ünnep tartalmát. Felkészítő-

jüknek, Erzsi néninek és a szereplőknek, köszönjük 

az áldozatos munkát, a közönségnek pedig a hálás 

tapsot. 

-Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ün-

nepe volt.  

-Február 3-án Szent Balázs Püspökre emlékeztünk 

és Balázsáldásban részesülhettünk. 

-Február 11-én a Szűzanya Lourdesi megjelenésé-

nek ünnepe volt, szentmisén imádkoztunk a betege-

kért és ápolóikért. 

-Március 6-án kezdődött a nagyböjti időszak, ami-

kor péntekenként a szentmise előtt és vasárnap délu-

tán keresztutat járunk Jézus szenvedése és kínhalála 

emlékére. Jöjjünk minél többen és imádkozzunk 

együtt. 

-Március 13-án volt templomunkban a nagyböjti 

lelkigyakorlat, melyet Németh Antal kópházi plébá-

nos atya tartott. Kora ellenére  (79 éves) lendületes, 

rövid, de tartalmas szentbeszédet mondott. Szentmise után a hívek gyűrűjében mesélt, viccelődött 

"ismeretlenül" is hamar megtalálta mindenkivel a közös "hangot".  

-Március 16-án a Győri Könnyező Szűzanya búcsújára gyűlhettünk össze. Sajnos Bőből csak 1-2 csa-

lád, személy volt, amíg az ország legtávolabbi pontjairól is szervezett buszos járat érkezett. Személyesen 

én magam is részt vettem az ünnepen. Felemelő érzés volt a papság bevonulása, ahogy a fiatalok segítet-

ték elesettebb paptestvéreiket. Az egész ünnep egyfajta nyugalmat árasztott, mindenki figyelt a másikra, 

segítette a rászorulót. Nem volt tolakodás, és ami a legkülönösebb volt, mindenki mosolygott a másikra. 

16-án szombaton a 6 és 11 órási szentmisék hivatalosan a lelkipásztorok és szüleik zarándoklata volt, de 

szép számmal érkeztek gyalogos és buszos zarándokok is. 11 órakor Palánki Ferenc Debrecen- nyíregy-

házi megyéspüspök mondott szentmisét. Elmesélte, hogy élete teljesen más irányba indult.  A Győri Ba-

zilika falai között tudatosult benne az a gondolat, hogy életét a Jó Isten szolgálatára szenteli. Mert ez a 

béke, szeretet, ami most itt van, idősek és fiatalok, nyelvi és faji hovatartozások ellenére nem található 

máshol, ahol ennyi ember jelen van, - mondta a Püspök Úr. Az egyes szentmisék között imaórák, szent-

ségimádások voltak, - mindig más településről érkező csoportok vezetésével. A 18 órakor kezdődő 

szentmisét dr. Veres András győri megyéspüspök celebrálta. Utána a Brenner János Papnevelő Intézet 

növendékei tartottak Mária köszöntőt. Este 22 órakor az elhunyt zarándokokért és a zarándokok elhunyt 

hozzátartozóiért Bognár István városplébános és Bellovics Gábor Jezsuita szerzetes atya mondott szent-

misét. Ezt szentségimádás követte, majd virrasztások, imaórák és elmélkedések. Érződött a fáradtság, 

néhányan a fejüket a padra hajtva szundítottak egy kicsit, de egy szép Mária ének mindenkit további éb-

renlétre, kitartásra buzdított. 17-én reggel 6 órakor a vérrel könnyezés órájában szentmise volt. Délelőtt 

9 órától szemmel láthatóan megnőtt a mozgás a káptalandombon. Mindenki igyekezett, hogy ülőhelye 

legyen az ünnepi szentmisén, melynek szónoka ismét Palánki Ferenc püspök volt ( a szentbeszéd a 

Facebookon is megtalálható).  

-A Szent László Látogatóközpontban is nagy volt a forgalom, mindenki egy-egy kegytárggyal gondolt 

otthon maradt szeretteire. Én is örülök, és köszönöm, hogy három napig nélkülözött a családom, testileg, 

lelkileg feltöltődhettem. Imával és szeretettel gondoltam  a családomra, közelebbi és távolabbi hozzátar-

tozóimra, barátaimra, ellenségeimre (ha van ilyen), beteg és idős ismerőseimre, munkatársaimra. 

"Bűnömet én is könnyel siratom, lábad elé mind lerakom.." 

Sza.Bo.Ma. 
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A BŐI ÓVODA ÉLETÉBŐL Az iskola és óvoda hírei 

Az elmúlt időszak nagyrészt a farsangról szólt. Február elején egy jól sikerült Farsangi Bálban 
volt részünk. Itt is szeretném megköszönni a sok felajánlást, támogatást. A gyerekek farsang-
jára február közepén került sor. Sok ötletes jelmez volt. Egy kellemes délután töltöttünk együtt 
szülőkkel, gyerekekkel. A felajánlásokat az óvoda folyamatos szépítésére, játékokra  fordítjuk.  
Ebben az évben intézményünk 40 éves lesz. Ezt május 31-én az Évzáró ünnepségen szeret-
nénk megünnepelni. Ebből az alkalomból hirdettünk óvodásoknak, iskolásoknak rajzversenyt, 
Ovis élményem címmel. Várjuk a vállalkozó gyerekeket, küldjék rajzaikat, melyet az ünnepsé-
gen fogunk értékelni.  
A Bozsik program keretében Táplánszentkereszten voltunk focizni 6 nagycsoportos kisgyerek-
kel. Nagyon ügyesen küzdöttek a pályán, ezt szeretnénk még folytatni. A víz világnapja alkal-
mából Sopronba voltunk a Vízmű szervezésében.  Egy órát tölthettünk el a telephelyen, ahol 
kipróbálhatták a gyerekek  a markolót  és érdekes műszerekkel ismerkedhettek.  
Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását! 

         Az óvoda dolgozói 

2019. március 21-én a Bői Általános Iskola 

is csatlakozott a „TE SZEDD – Önkéntesen 

a tiszta Magyarországért” elnevezésű Euró-

pa szerte megrendezésre kerülő szemét-

gyűjtő megmozduláshoz.  Az alsósok az is-

kola környékén, a felsősök pedig osztályon-

ként, az utcákat egymás között beosztva 

gyűjtötték az 

eldobott sö-

rös dobozo-

kat, csikke-

ket, csokis 

papírokat… 

stb. Idén—sajnos—rekordmennyiségű zsák telt meg. A „Te 

szedd!” mellett  valóban egy „Ne dobd el!” mozgalmat is indíta-

ni kellene, mert a takarítást követő napon már ismét  csokis 

papírokat fújt a Főtéren a szél... Kérjük a kicsiket és nagyokat, 

fiatalt, időst, egyszóval mindenkit, hogy ügyeljünk a lakókör-

nyezetünk tisztaságára. A gyerekeket az iskola megpróbálja 

környezettudatosságra nevelni, de ez nem elég: Ha kell, szól-

junk rá a szemetelőkre, ne hagyjuk, hogy elhanyagolt legyen 

az otthonunk! (Babos Nóra)  

TE SZEDD! - Let‘s clean up Europe! 

Facebook 

További híreinket az iskola honlapján (www.boiskola.hu) vagy Facebook-profilján („Bői 
Általános Iskola” néven) olvashatják. 
 
Itt jegyeznénk meg, hogy elindult az önkormányzat Facebook-oldala is „Bő község—
hivatalos oldal” címen. 
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Az építkezés időszaka! 
 
Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel, célunk az 
új kerettel nem lehet más, mint felkészülni a következő bajnoki évadra, 
ahol már összeszokott csapattal lehetnek dobogós esélyeink, reményeink. 
 
A 2018 -2019 bajnoki év tavaszi fordulói elkezdődtek. A csapatban nem 

sok változás történt az őszihez képest, (Karvalits Tamás Szelestére, Hancz László Alsóújlakra 
igazolt. 
Jelenlegi keretünk:  
Kapusok:  Rácsik János, Lanczkor Balázs 
Védők:  Babos Bence, Balogh Máté, Barcza Dávid,  Horváth Mihály, Klópusz Márton, Katzler 
 Ábel, Magó Miklós, Németh, Márton,Veszprémi László 
Középpályások: Boros Tamás, Dan Sebastián, Horváth Márton, Kajtár Máté, Kondor Gergő,  
Nagy  Róbert, Németh Milán, Östör Bálint 
Csatárok: Babos András, Sándor Ádám, Sümegi Norbert, Rácsik Gergő 
 Korán elkezdtük az edzőmérkőzéseket, már februárban játszottunk a celldömölki műfüves 
pályán (Csénye ellen 3 : 2 -re nyertünk, az Ölbőtől 4 : 3-ra kikaptunk, a Nemeskocs elleni egy 
sajnálatos haláleset miatt elmaradt.  
 A tavasz eleje vegyesre sikerült a három mérkőzésből egyet megnyertünk, egy döntetlent 
játszottunk és sajnos egy vereség becsúszott. Eredmények:  Bő - Kenyeri 1 : 2, Simaság – Bő 
3 : 6,  Bő – Mesteri 0 : 0,  az eredmények következtében csapatunk a 10. helyen áll. 
 Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, egyre inkább összeszokik, ezért bí-
zunk a még sikeresebb folytatásban. 
 A 2018-19 évi TAO pá-
lyázatunk eredményeként 24,5 mil-
lió forintot fordíthatunk az öltöző 
épület felújítására. Régóta (6 éven 
keresztül, minden évben) pályáz-
tunk a felújításra, de eddig csak el-
utasítás volt az eredmény. Nem 
adtuk fel, és kitartásunk eredmé-
nye, hogy a múlt év nyarán, - a 
megyei szűrőn túl jutva – az MLSZ 
Bíráló Bizottsága elfogadta pályá-
zatunkat. A TAO támogatást (17,5 millió Ft.) az InterAlp Kft. (Rácz Elemér) biztosította. A kivi-
telezési munkát a Precíz Kft. végzi. Az önrészhez (7 millió Ft.) az önkormányzat 3 millió forint-
tal járul hozzá, a fennmaradó különbözetet saját munkával, a nyárfák értékesítéséből, és egyéb 
támogatásokból pótoljuk. A felújítás elkezdődött, a szükséges bontási munkálatok befejeződ-
tek, az épület új betonkoszorút kapott, a tető felmérési munkái megtörténtek, március végéig 
felépítésre is kerül. Az épület felújításának végső határideje 2019. június 28. 
 A nyárfák kivágása, értékesítése is elkezdődött. Sajnos a szeles idő miatt még nem 
sikerült befejezni, de igyekszünk, hogy húsvétig elvégezzük a munkát és a területet is 
rekultiváljuk. A rönköt a FABRIKA Kft. veszi meg, a méterfát tűzifaként értékesítjük, az ágat a 
bedaráltatjuk. 
 A munkálatok ideje alatt a sportpályát nem tudjuk használni, hazai bajnoki mérkőzé-
seinket Simaságon játszuk. Kérjük szurkolóink, támogatóink megértését, továbbra is várjuk 
őket a hazai és idegenbeli mérkőzésekre. 
 
 
   Horváth Jenő 

Sport LABDARÚGÁS 
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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  

APEROL SPRITZ („az olaszok       fröccse”) 

otthon: 3-2-1  

A Spritz a fröccs rokonaként nem más, mint egy 

aperitívként fogyasztott long drink, amely már 

nem csak Olaszországban, de nálunk is népsze-

rű tavaszi, nyári ital.  

Az Aperol Spritz-készítés univerzális törvénye 

a 3:2:1 arányban 

testesül meg.  

 

6 cl Prosecco 

(vagyis habzó bor), 

4 cl Aperol,  

1 spriccelésnyi szó-

davíz, jég és na-

rancskarika. 

Prosit! 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET  
KÍVÁN MINDENKINEK  

BŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
ÉS A HÍRBŐSÉG SZERKESZTŐSÉGE! 

 

Kovács Anikó: Tavaszvárás 

Reklám 

Megannyi kar emelkedik az égre 

Te feléd Napsugár 

Fa, bokor, mező és ember 

Tavasz, téged vár. 

 

A tél, mint rendes házigazda 

A fákat tisztára mosta 

A földeken előbujó zöld fejeket 

Takarójával megóvta. 

 

Megszólalnak a cinkék 

Hallatszik a nyitnikék. 

Tavasz, minden téged hív 

Én is rád várakozó valék. 

 

Szálljatok égen bárányfelhők, 

Népesüljetek be erdők. 

Rügyezzenek a fák, nyíljon a virág 

Tavasz, Tavasz gyere már! 


