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Bő Község Tisztelt Polgárai! 
 

„Harang csendül, Ének zendül 
Messze zsong a hálaének,  

Az én kedves kisfalumban,  
Karácsonykor 

Magába száll minden lélek” 
(Ady Endre) 

Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a me-
legség ígérete. Két gyertya még nem világosság, de 
magába hozza a fény legyőzhetetlenségének az üze-
netét. Három gyertya még nem a megérkezés, de bi-
zonyítéka annak, hogy a várakozás-
sal megszentelt Remény születőben 
van. A négy adventi gyertya lángja 
még nem a várva várt pillanat betel-
jesülése, de az idő végét jelzi, a Ka-
rácsony eljövetelét, a Megváltó szü-
letését. Az adventi koszorú fényei, 
a négy gyertya évszázadok óta a 
biztosan bekövetkező, 
mindannyiunkra váró örömhírre fi-
gyelmeztetnek. Arra, hogy nem va-
gyunk reménytelenül magunkra 
hagyva, és kiszolgáltatva a sötét-
ségnek örökre ebben a világban.  
 
„Beszéljünk csendesen, és nézzünk körül néha, mert 
lehet, hogy hallgatózik Valaki” – írja Márai Sándor.  
„Nézzünk körül, önmagunkban, és a világban, a két 
térfogatban, amely végtelen.  Értsük meg, hogy nem 
vagyunk egyedül, szemmel tartanak. Ki? Nem tudjuk. 
Talán a Mennyből az Angyal.” Az Angyal – csak úgy 
mint az adventi koszorú – a jövő hírnöke: mindig a 
biztosan bekövetkező esemény előtt jár.  
Ilyenkor sok embertársunk keres valamit, de nem iga-
zán tudja, hogy mit. Ezért kellene arra gondolnunk, 
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mit jelent az Advent. A megoldás nagyon egyszerű, 
csak egy Szentírás kell hozzá, na és az elköteleződés, 
az akarat, hogy belelapozzunk, és olvassunk a Messiás, 
a világot megváltó Kisjézus eljöveteléről.  
Az összes előkészület, az ajándékok tömege, a gondo-
san előkészített ünnepi vacsora, sem pótolhatja azt, 
amit a hit adhat számunkra. Nézzünk hát először a lel-
künkben. Lakozik-e bennünk igazi béke, szeretet. Jut-e 
kellő idő szeretteinkre, közelebbi és távolabbi hozzá-
tartozóinkra, vagy mulasztásainkat csábító ajándékok-
kal akarjuk-e jóvátenni. Észrevesszük-e azokat, akik 
nálunk jóval nagyobb, számukra talán megoldhatatlan 
problémákkal küszködnek, és megpróbáltunk-e segíte-
ni rajtuk? A környezetünkben elő magányos elesett 
emberekre figyeltünk-e? Mosolyogjunk rá a velünk 
szemben sietőre, fedezzük fel a legkisebb rezdüléseket 
is, amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz!  
Álljunk meg egy pillanatra! Gyújtsunk gyertyát, emlé-

kezzünk azokra, akik már nincse-
nek velünk, gondoljunk azokra, 
akiket szeretünk, de a karácsonyt 
tőlünk távol ünneplik. A karácsony 
bíztató fénye mellett szorítsuk meg 
egymás kezét, mosolyogva bíztas-
suk egymást. Vigyázzunk csalá-
dunk, és saját egészségünkre, mert 
ha van egészség, az ember csodák-
ra képes! Ha túl vagyunk a lelkiis-
meret vizsgálaton, és elvégezzük a 
lelki nagytakarítást, biztosan meg-
könnyebbülve készülhetünk az ün-

nepekre. 
Mindnyájuknak kívánunk, hogy nem veszítsük szem 
elől a Karácsony elmúlásával se a fényt, a Betlehemi 
csillagot. Őrizzünk meg magunknak minél többet az 
ünnepből. Vigyük magunkkal a karácsony fényeit, 
építkezzünk évezredes értékeinkből a hétköznapokban 
is. 
Minden Bői Embertársamnak kívánok a Jó Istentől 
megáldott Szent Karácsonyt! 
Isten áldja Mindnyájukat! 
 
Tisztelettel: Németh Antal 

Karácsonyi készülődés 
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Önkormányzati hírek 

Bő községben a közkutakra a vízhálózat ki-
építésekor nem kerültek fel mérőórák. Jogsza-
bályváltozás miatt a közkutakat mértté kell átala-
kítani. A képviselőtestület 2014. október 1-jén 
megtartott ülésén úgy határozott, hogy a közku-
tak közül a Bő Petőfi u. 28. szám előttit, a Bő 
Köztársaság tér 51. számú ház előttit és a temető 
előttit tartja meg mért közkútként. A képviselő-
testület zárt ülésen iskolakezdési támogatásokról 
döntött. 

A képviselő-testület 2014. október 6-án 
közmeghallgatást tartott, tájékoztatta a lakosságot 
az elmúlt választási ciklusban végzett munkájá-
ról. 

A képviselő-testület az önkormányzati vá-
lasztásokat követően 2014. október 20-án tartotta 
meg alakuló ülését. A község polgármesterévé 
ismételten Hajós Attilát választotta meg a telepü-
lés. A képviselő-testület alpolgármesterként is-
mét Horváth Tibor számára szavazott bizalmat. 
Települési képviselők Dan Zsolt, Németh Antal 
és Vinkovics Ottó lettek. 

A képviselő-testület elfogadta a polgármes-
ter programját, tiszteletdíját a törvényi előírások 
szerint havi bruttó 149.600.- forintban, költségté-
rítését havi bruttó 22.440.- forintban határozta 
meg. Az alpolgármester tiszteletdíját a testület 
havi bruttó 40.000.- forintban, költ-
ségtérítését havi bruttó 6.000.- fo-
rintban állapította meg.  A képvise-
lők havi bruttó 15.000.- forint tiszte-
letdíjban részesülnek. 

A képviselő-testület megbízta 
a jegyzőt a szervezeti és működési 
szabályzat felülvizsgálatával, a pol-
gármestert pedig a gazdasági prog-
ram előkészítésével. 

A képviselők megválasztották 
az összeférhetetlenségi, méltatlansá-
gi és vagyonnyilatkozatok vizsgála-
tával foglalkozó bizottságot. A bi-
zottság elnöke Vinkovics Ottó, tagjai 
Dan Zsolt és Németh Antal képviselők lettek. 

A képviselő-testület 2014. november 3-án 
megtartott ülésén véleményezte a szomszédos te-
lepülések Sajtoskál és Bük rendezési terve módo-
sítási javaslatát.. A módosítások településünket 
közvetlenül nem érintik. 

A képviselő-testület tudomásul vette, hogy 
a készülő területi operatív program az egészség-
ház felújításnak támogatására 10 millió forintot, 
az intézmények akadálymentesítésére 5 millió fo-
rintot irányoz elő. A képviselő-testület az önkor-
mányzat részvételével működő társulások társu-
lási tanácsaiba Hajós Attila polgármestert dele-
gálta, helyettesítésével Horváth Tibor alpolgár-

mestert bízta meg. 
A képviselőtestület elbírálta a kátyúzásokra 

és útfelújításra beérkezett árajánlatokat ( a munkák 
azóta elkészültek). A képviselő-testület az ülés zárt 
részén önkormányzati segélyeket állapított meg. 

A képviselő-testület 2014. december 1-jén 
megtartott ülésén többfunkciós használt traktor be-
szerzését határozta el. A testület módosította szer-
vezeti és működési szabályzatát, jóváhagyta 2015. 
évi belső ellenőrzési tervét. A képviselőtestület 
zárt ülésen havi 4.000.- forint BURSA HUNGA-
RICA ösztöndíjat állapított meg minden igénylő-
nek, önkormányzati segélyekről hozott döntést. 

A képviselő-testületek 2014. december 9-én 
Gór községben megtartott együttes üléseken hatá-
roztak a közös önkormányzati hivatal további mű-
ködtetéséről. A Szelestei Közös Önkormányzati 
hivatalt eddig közösen működtető települések 
(Szeleste, Pósfa, Bögöt, Kenéz, Megyehíd) mivel 
lakosságszámuk kettőezer fő alá csökkent csatlako-
zási szándékot jelentettek be a Bői Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz. A csatlakozást a települések 
nagy száma (a jelenlegi 8 fenntartó település mel-
lett újabb 5 került volna a hivatalhoz), valamint a 
földrajzi távolság miatt minden település képvise-
lőtestülete nem tudta támogatni, így a bővítés nem 
jöhetett létre. Az együttes ülésen a képviselőtestü-

letek jóváhagyták a Répcementi Ön-
kormányzati Társulás, a Felső-
répcementi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás, valamint a Bői Óvodafenntartó 
Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását. A módosításra a válasz-
tást követő polgármesteri személyi 
változások és a bevezetett kormány-
zati funkciókódok miatt volt szükség. 
A képviselő-testületek kisajátítást 
pótló adás-vételi szerződés keretében 
megállapodtak Bük várossal 250 Ft/
m2 áron a vízműtől átkerült területek 
értékesítéséről (néhány négyzetméte-
res földrészletek érintettek a megálla-

podásban). 
 
A község lakóinak magam és a Bői Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében kegye-
lemteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet kívánok! 

Dr. Vincze György 
 jegyző 
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GYÁSZBESZÉD HELYETT... 

idősek nyelvén is. Ma is emlegetjük tanulságos történe-
teit. 
Ha a munka fáradtságától rosszkedvűen érkezett a hi-

vatalba, akkor is tudtuk, bármit 
kérnénk tőle, ha módja van rá, 
megadja. 
„Nagyon szerettem, mert szív-
ember volt!”- mondta a napokban 
valaki, ennél szebben jellemezni 
életét nem is lehetne. 
Nem hagyta cserben a faluközös-
séget akkor sem, amikor egy má-
sik szolgálatra volt szükség. Évti-
zedekig kántorként tevékenyke-
dett, orgonajátékával és énekével 
dicsérte Istent, még a halálát meg-
előző napokban községünk védő-
szentjének, Szent Imre hercegnek 
ünnepén is. 
Ha a hivatali ügyek intézése után 
néha az élet komoly dolgairól be-
széltünk, gyakran idézte az év vé-

gi hálaadás énekének sorait: 
„Isten ki az időnek Határát kimérted 
Örök bölcsességeddel Sorsunkat intézed.” 
Bízzuk tehát magunkat, ahogy ő is mindig tette, a 
mennyei Bíró jóindulatára, tartsuk meg Őt emlékeze-
tünkben. 
Köszönjük Kedves Polgármester Úr, nyugodj békes-
ségben! 
  
Bő Község Önkormányzata, a közös önkormányzati 
hivatal - a falu nevében is - a gyászoló családnak rész-
vétét fejezi ki. 
  
  

Dr. Vincze György 
jegyző 

 

In Memoriam Pados Róbert 
 

Községünk vasárnapi búcsújára készülve szomo-
rúan fogadtuk a hírt: 60 éves korában 
elhunyt Pados Róbert nagybőgőmű-
vész, Bő község korábbi polgármeste-
re. 
Azon kevesek közé tartozott, akik 
még fontosnak tartották és próbálták 
megőrizni a felbomló hagyományos 
falusi társadalom értékeit, aki büszke 
volt az elődökre, azokra, akik a kö-
zségből származtak és hírnevet sze-
reztek, aki mélyen megélte és ápolta 
őseinek keresztény hitét. 
Ő azonban nem hagyta itt a falut, ta-
nult és világot látott emberként is kö-
zöttünk maradt. Házat épített, csalá-
dot alapított, négy gyermeket nevelt, 
szorgalmasan végezte munkáját a 
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar-
ban. 
Amikor eljött az ideje és a közösség szolgálatot kért 
tőle, vállalta azt, ő lett a község első polgármestere, 20 
évig volt a falu vezetője. 
A rendszerváltás örömteli, de rendkívül nehéz idősza-
kában töltötte be ezt a fontos tisztséget. A közös taná-
csok kényszeréből szabadult, önállóvá vált települések-
kel nem volt könnyű megállapodni a vagyon felosztá-
sáról, a közös intézmények sorsáról. A környező tele-
pülések polgármesterei tisztelték őt, hallgattak szavára, 
jó tárgyalási készségének is köszönhető, hogy – nem 
úgy, mint sok településen - itt minden megmaradt, ami-
re ma oly büszkék lehetünk. 
Irányítása alatt épült ki a modern települést megalapo-
zó két alapközmű: a gáz és a csatornahálózat. Felújított 
utak, járdák, árkok és épületek emlékeztetnek munkás-
ságára. 
Mindenkivel megtalálta a közös hangot. Mint sok gyer-
meket nevelő ismerte a fiatalok problémáit, de értett az 

Kalwangi búcsú 

Idén is meghívást kaptunk a 2014.október 11.-12.- én megrendezett „Kalwang Festre”. 

Amelyen mind minden évben nagy lelkesedéssel vettünk részt. Az idei búcsú emlékezete-

sebb volt az eddigieknél, mivel a 20. alkalommal került megrendezésre és ez alkalomból 

két napon keresztül tartott. Ünnepélyes 

keretek között adták át a kalwangi 

„Kulturális Centrumot”. Ezen ünnepély 

keretén belül oklevelek kerültek átadás-

ra, azon személyek részére, akik az el-

múlt 20 évben bármely módon segítet-

ték Kalwang közösségi életét. Falunk-

ból: Babos Nóra, Pados Róbert és Hajós 

Attila kapott emlékplakettet a két falu jó 

kapcsolatának ápolásáért. 
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Az önkormányzati választások eredménye 
alapján a következő 5 évre Bőben polgármester 
Hajós Attila (KDNP) lett. A képviselőtestület tag-
jai: Dan Zsolt (KDNP), Horváth Tibor-
alpolgármester (FÜGGETLEN), Németh Antal 
(KDNP) és Vinkovics Ottó Lajos (KDNP).  
 
Ezúton szeretném megköszönni a magam és a kép-
viselőtársaim nevében azt a bizalmat, mellyel pol-
gármesternek ill. képviselőnek választottak ben-
nünket. 
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a település 
fejlődését előmozdítsuk, s közös akarattal, az Önök segítségével élhetőbbé tegyük telepü-
lésünket. 
Tudjuk valamennyien, hogy mire vállalkoztunk, hisz az elmúlt 4 évben is az Önök jóvol-
tából vezethettük községünket. 
Szeretnénk a megkezdett úton tovább haladni és a lakossággal együttműködve sikereket 
elérni! 
Kérjük forduljanak hozzánk bizalommal! Fogjunk össze a település érdekében! 

Tisztelettel: Hajós Attila 
polgármester 

Dan Zsolt, Horváth Tibor, Németh Antal, Vinkovics Ottó 
képviselők 

Választás Aktualitások 

Az egyházközség hírei Hitélet 
Október hónapban a szentmisék előtt, a  gyermekek előimádkozásával rózsafűzért 

imádkoztunk. 
November 5-én Imre herceg napján ismét vetélkedőt szervezett Erzsi néni (sajnos elég ke-
vés volt a jelentkező), majd közösen részt vettek az ünnepi szentmisén.  
November 9-én tartottuk templomunk búcsúját, ahol a kőszegi Szent Imre missziósházban 
élő Hirth Vilmos atya volt a főcelebráns. Vilmos atyát régi ismerősként köszönthettük, 
hiszen Hanzséros plébános úr betegsége idején sokszor jött el hozzánk.  
Decemberben az előző évekhez hasonlóan hajnali misére (Roratéra) várjuk a gyermekeket 
és a felnőtteket egyaránt. Öröm látni, hogy a korai idő ellenére nagyon sokan jönnek el.  
Vasárnaponként az adventi gyertya gyújtását és a szentmisét az „alkalmilag verbuváló-
dott”  énekkar ének teszi szebbé.  KÖSZÖNJÜK NEKIK!  
December 24-én 1300 órától a ismét vállaljuk a kisgyermekek felügyeletét a művelődési 
házban. 
Fél 3-kor pedig együtt megnézzük a büki templomban a pásztorjátékot.  

Karácsonyi miserend: 
 Dec. 24-én     2200 órakor.  
 Dec.  25-én      830 órakor. 
 Dec. 26-án       830 órakor. 
 Dec. 28-án       830 órakor. 
 Dec. 31-én     1630 órakor.  Hálaadás szentmisével.  
 Jan. 01-én        830 órakor.  
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   A Bői Általános Iskola Gyermekmosoly Alapítványa és Szülői Munkaközössége 2014. november 29-
én rendezte immár hagyománnyá vált jótékonysági estjét. A 20 éve létrehozott alapítvány célja az iskola 
tanulóinak, a tanulmányi, kulturális, sport és egyéb versenyek résztvevőinek támogatása, az iskola peda-

gógiai programjában és éves munkatervében megfogalmazott 
feladatok megvalósításának elősegítése. 
   Az est Hajós Attila, az alapítványi kuratórium elnökének kö-
szöntőjével kezdődött. Köszöntőjében felidézte az elmúlt év 
eseményeit és ismertette azt a munkát, melyet az iskola az ala-
pítványi támogatás keretén belül végzett. Ezt követően a sárvá-
ri Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
növendékei Mátyás király korabeli reneszánsz táncokat mutat-
tak be.     
   Az est programját színesítette a sárvári Városi Könyvtár tá-
mogatásából fellépő Sárvári Néptánckör, akik fergeteges tán-
cukkal bepillantást adtak a csángó folklór hangulatvilágába. Az 
alma mater életre szóló meghatározó szerepének tanújeleként 
az est folyamán külön köszönthettük a bői általános iskolában 

30 éve végzett diákokat, akik ezen rendezvény keretében tartották osztálytalálkozójukat. 
   A hangulatot fokozta az ünnepélyesen feldíszített terem és az éjfélkor sorra kerülő tombolahúzás. A 
talpalávalót Bakos Roland szolgáltatta, így hajnalig szórakozhatott a megjelent közel 130 résztvevő. 
   Ez úton szeretnénk kifejezni köszönetünket az iskola Szülői Munkaközösségének, a tanulók szüleinek, 
a rendezvény szervezésében és lebonyolításában közreműködőknek, a tombolatárgyak, támogatások fel-
ajánlóinak és minden kedves támogatónak, aki valamely módon hozzájárult azt est sikeréhez és patronál-
ta alapítványunk tevékenységét. 

          Mészáros Valéria  
 

(Az iskola további hírei az intézmény honlapján valamint Facebook-profilján olvashatók!) 

A Bői Óvoda hagyományos Márton napi felvonulását november 7-én tartottuk meg a bői főtéren. 
Előtte héten lelkesen készültünk. Libás játékokat játszottunk, lámpásokat készítettünk, amivel pénteken 
vonultunk a térre. Szülőket, testvéreket is meghívtuk az ünnepségre. Mindkét csoport bemutatta libás 
műsorát, amit a jelenlevők lelkes tapssal jutalmaztak. Majd megnyitották a szülők a „liba boltjukat” ahol 
lehetett kapni mindenféle finomságot, libasüteményt, teát, libazsíros kenyeret, libabábokat, forralt bort, 
különböző ajándéktárgyakat. A műsor után a forró tea és forralt bor mellett még egy kis ideig beszélget-
tünk, míg a gyerekek vidáman játszottak, vagy segítettek a „libaboltban” 
Köszönet a lelkes szülőknek a segítséget. Jövőre ugyanitt ugyanekkor találkozunk. 
Mivel intézményünk rendelkezik a „Madárbarát” óvoda címmel, ebben az évben megkértük az apukákat, 
készítsenek az óvoda udvarára madáretetőket. Nagyon sok különböző madáretető készült. Köszönjük a 
sok kreatív apukának. 

Az Advent közeledtével, a várakozás idejében már néhány éve, hogy egy régi hagyományt felele-
venítettünk, a „Szállást keres a szent család”. Kilenc napon át mindig máshova megyünk, visszük a Szent 
Család képét. Énekelve, áhítattal várjuk a Kis Jézus születését. 8-8 családhoz megyünk, akik befogadnak 
minket, illetve jönnek Ők is velünk mindennap más helyre. Ezzel is ráhangolódunk a Szent Karácsony 
ünnepére. 

Ezúton is szeretném megköszönni az óvoda dolgozói nevében, annak a 8-8 családnak, akik jönnek 
velünk  napról napra és befogadják a szent családot otthonukba. Feláldozva idejüket, fáradtságot nem 
ismerve vendégelnek meg minket. Az utolsó, kilencedik nap az óvodában van, ahol mi fogadjuk be a Kis 
Jézust, és adunk neki szállást, illetve megvendégeljük a családokat. 
Köszönjük mindenkinek, akik az év folyamán bármi módon támogattak minket. A fenntartóknak, hogy 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy kis óvodánk működhessen. 
Egyik énekünk kezdő soraival szeretnék mindenkinek Boldog karácsonyt, áldott új esztendőt kívánni. 
„Köszöntjük a szent családot, mert megáldja a világot, szent család légy örömünk jóban, bajban légy ve-
lünk.” 

A Bői Óvoda dolgozói 

Az óvoda hírei Óvoda  

Alapítványi bál Iskola 
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Röpke két hónap telt el, mióta beszámoltunk programjainkról, terveinkről, mégis az események sokaságáról sze-
retnék újabb tájékoztatást nyújtani s buzdítani mindenkit, hogy őrizzük meg hagyományainkat, erősítsük meg kö-
zösségi életünket s fokozzuk érdeklődési vágyunkat. Íme néhány emlékeztető  az IKSZT legutóbbi időszakából: 

Ősz Bőben: Immáron második alkalommal került sor az utcák díszítésére, amit hagyományként szeretnénk 
megtartani és megőrizni. A falu lakói minden utcában helyeztek ki, az ősszel kapcsolatosan, kisebb-nagyobb tár-
gyakat, figurákat: a kis gumicsizmáktól kezdve, az angry birds figurákon, az élelmiszeres szekrényen, a biciklije 
mellet részegen fekvő férfin keresztül, a termések sokaságával  ékeskedő fantáziák szüleménye mind-mind az em-
beri kreativitás ékesítőjeként pompázták településünk utcáit. 

Szüreti felvonulás: A tavalyi évvel ellentétben más útirányban jártuk be községünk utcáit s élvezhettük az 
utcabeliek vendégszeretetét, majd visszatérve a főtérre, ami színhelyet adott a kulturális programoknak  (Ágh Pé-
ter utcaátadója, pogácsasütő verseny, vetélkedő -A legsármosabb gazda és gazdasszony-, a 
hegyfalui Háncs Népzenei Együttes táncbemutatója), kellemesen tölthettük el a délután hát-
ralévő részét de ami igazán bearanyozta a napot, az a szüreti bál volt, amire az IKSZT épü-
letében (nagyterem) került sor. 

Október 23.-i megemlékezés: 1956 őszének eseményeit, a helyi általános iskola 8. 
osztályosai előadásában eleveníthettünk meg,arra ösztönözve a fiatalságot, hogy elengedhe-
tetlenül fontos,hogy gyermekeink ismerjék meg történelmünk dicső eseményeit, személyi-
ségeit, akik a haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tettek. Az ünnepséget, a hegyfalui 

JUÁR Képeslap Múzeumnak köszönhetően, egy kiállítás zár-
ta. 

Közös kis programjaink: Kézműves foglalkozás keretében, falunk kisebb tagjai, 
termésekből készítettek maguknak, illetve családjaiknak különböző figurákat; To-
vábbá megemlítem, működő, Nyugdíjas klubunkat is, melyeken elég aktívan vesz-
nek részt falunk idősebb korosztályának tagjai s kellemes pillanatokkal töltjük közös 
időnket, minden hónap első keddjén. Ezúton megemlíteném még falunk adventi ko-
szorújánál a gyertyagyújtásokat is, melyeken kivették részüket a legkisebbek is, akik 
az első gyertyagyújtás műsorát biztosították, valamint az iskola diákjai, akik a máso-

dik gyertyagyújtásnál kedveskedtek nekünk kis előadásukkal, bár az időjárás nem kedvezett, de ádventi hangula-
tunkat nem mosta el az eső. Harmadik gyertyagyújtásnál, a Mosoly Tánccsoport gyerekei adták elő adventi táncu-
kat, az utolsó gyertyagyújtást pedig a Bői Női Kar koronázta meg ádventi énekcsokrukkal. Itt megemlíteném még 
a karácsonyfa felállítását, feldíszítését, a Betlehem  kihelyezését s a tér díszítését is. 

Bőben járt a Mikulás: Ígéretéhez híven, idén is elérkezett községünk gyerekeihez a Mikulás, 2014.12.05.-
én d.u.17:00 órakor, bár nem Rudolf kíséretében, mert az időjárás nem igazán kedvezett a várt eseménynek, de 
kivilágított lovas kocsin, krampuszaival rólunk sem feledkezett meg s minden gyermeknek csomaggal kedveske-
dett. 

Ádventi vásár:Idén is megszervezésre került, az adventi vásár, amire a sok lelkes 
készülődés, szervezkedés még buzgóbbá tette az esemény megvalósulását. A standok szín-
pompákban és illatokban gazdag kínálata mellett, számos csoportok előadásában is érezhet-
tük az idő közeledtét, a várva-várt ünnephez, a KARÁCSONYHOZ. Programsorozatainkat, 
polgármesterünk,Hajós Attila , nyitotta meg, amit az óvodásaink (Csőrike és Süni csoport) 
előadása követett, majd az Általános Iskola alsó tagozatos diákjai kedveskedtek egy kis 
verses, dalos csokorba foglalva szívük lelkes igyekezetét. 
Őket követően, a Bői Női Kar, adventi énekcsokra ajándékozta meg a jelenlévőket, majd a 
Mosoly Tánccsoport, gyerek csapatának előadását követően sor került adventi koszorúnk 
harmadik gyertyájának meggyújtására, valamint Jankovics Bea által készített Falutorta (ami 
Bő jelképét formázta), került felszelésre. Ennek hangulatát fokozta Halász Borbála zenei aláfestése. 
A műsorszámok közötti szünetekben, mindenkit vártak a jótékonysági karácsonyi vásár standjai ajándéktárgyak-
kal, forralt borral, puncsokkal, sült kolbásszal, kürtös kaláccsal, édességekkel, kacszsíros kenyérrel. Valamennyi 
standnál vásárolt áruból befolyt összeget, a rendezvény szervezői, a Gyermekmosoly Alapítványnak ajánlották fel. 
Köszönet mindenkinek, aki bármi módon kivette részét az adventi vásár megvalósulásában. 
Ezúton megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet 
kívánjak. 

IKSZT munkatárs 
Kovácsné Jákó Melinda 

 

 

Az elmúlt időszak eseményei Kulturális hírek
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Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel. A szövetség átszervezése folytán a csoport 
hat csapattal bővült, jelenleg 15 egyesület szerepel a sárvári csoportban, ennek ellenére  célunk nem válto-
zott: visszajutni vissza a magasabb osztályba. 

A 2014 -2015 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. Annak ellenére biztató a szereplés, hogy jelenleg a 
11. helyen 16 ponttal áll csapatunk a bajnokságban, az eredmények alapján 40 %-os  teljesítményt tudha-
tunk magunk mögött. 14 mérkőzés, 5 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség 28 rúgott gól, 26 kapott gól. 

Az őszi idényt nagyobb reményekkel kezdtük, hisz a nyáron és ősszel visszatért játékosok (Klópusz Márton, Kovács András, 
Szabó Gábor) erősítést jelentettek. Sajnos a jó kezdést nem követte sikeres folytatás. A szezon első felében (7 forduló) három 
győzelem született, míg a második felében csak egy győzelem és egy döntetlen sikerült a pályán, igaz a Keléd elleni mérkőzés 
eredményét óvásunkra nekünk ítélték, így jön össze az 5 győzelem. Tudjuk lehetnénk sikeresebbek is, a helyzetek kihasználá-
sán kell javítani, hisz a kapott gólok alapján a 6. helyen lennénk. Nem szabad azonban türelmetlennek lennünk, ebben a csa-
patban benne van a folyamatos fejlődés lehetősége, hisz a játékosok fele tizenéves, akik egyre érettebbek lesznek és rutino-
sabb csapattársaikkal együtt, egyre jobb játékra lesznek képesek. Célunk a tavaszi szezonban az első hat hely valamelyikének 
elérése. 

Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, ezért bízunk a tavaszi jobb, sikeresebb folytatásban. 
A 2014-15 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 2,1 millió forintot fordíthatunk a pálya kerítésének to-
vábbi építésére és informatikai beszerzésre. 

Köszönjük szurkolóink segítő biztatását, nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben 
gazdag új esztendőt! 

   Horváth Jenő 

    

Azt gondoltuk könnyebb lesz Sport 

Gönczöl Mátyás, iskolánk 6. osztályos tanulója, a Szombathelyi Vízmű SC úszó-
ja  az október 25-én megrendezett Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokságon,  Szombathelyen 
200 mellen és 200 vegyesen I., 400 gyorson, 200 háton és 100 pillangón II., míg 100 gyor-
son III. helyezést ért el. Ezután a jó őszi szezonnyitó után folytatta a felkészülést a decem-
ber közepén esedékes Claudius Kupára, mely egyúttal az év kiemelkedő záró versenye is. 

 November elején - meglepetésre - óriási lehetőséget kapott edzőjétől. Idősebb 
úszótársaival, Szombathely városát képviselve ő is részt vehetett a Nemzetközi Diákjátéko-
kon (ICG= International Children’s Game) . A játékokat Ausztráliában, Lake Macquarie-
ben rendezték december 6-tól  11-ig. Matyi december 3-án utazott el a nagy útra és decem-
ber 12-én érkezett haza. 12 évesként a legfiatalabb úszó volt, s mivel ezen a versenyen 12-
től 15 éves korig együtt értékelik a gyerekeket, nyilvánvalóan éremszerzés nem lehetett a 
célja. Tapasztalatot és élményt viszont rengeteget gyűjtött. Megtekinthette Sydney városá-
nak nevezetességeit, koala macit és kengurut simogathatott,látott cápát, fürdött az óceán-
ban… Találkozhatott a világ különböző tájairól érkező fiataljaival. (A versenyen mintegy 2500 diák vett részt Los Angelestől 
Tajpejig.) S nem utolsó sorban egy rendkívül sikeres csapat tagja lehetett, hisz a szombathelyi tornász lányok és úszótársa, 
Barta Márton összesen 11 érmet szereztek, többségében aranyat! Matyi életében először ült repülőn, s rögtön 19 órát. A Bécs-
Dubai-Sydney útvonalon az Arab Emírségek légitársasága, az Emirates háromszor is megajándékozta, mint az egyik legfiata-
labb és először repülő utast. Összességében egy életre szóló élményben lehetett része, melyet több mint ezer képen rögzített.  

A hazaérkezése utáni két napon, december 12-én és 13-án 7 számban állt rajthoz a Claudius Kupán. Hat számban 

döntőbe is jutott(a hetedikben nem rendeztek döntőt ), de az egynapos utazás és a tízórás időeltolódás megtette hatását, így az 

egyébként éremesélyes számokban is csak az 5., 6., 7. helyekre futotta az erőből. Kitartását mutatja, hogy utolsó döntőjében, 

100 mellen új egyéni csúccsal lett 5. egy századmásodperccel megelőzve mellette úszó riválisát. 5. helynek még sose örült 

ennyire!  

Úszó az óceán felett 

Diáksport 
2014-ben is részt vettünk hagyományok szerint októberben megrendezett Megyei Diáksport napon, a Pannónia ringen. Futó- 

kerékpár- görkorcsolya versenyeken indultak a gyerekek, ahol nagyon szép eredményeket értek el a tanulók. 43 tanulóval 

indultunk el a különböző versenyszámokban. Hegyi Krisztián 5. lett a II. korcsoportos kerékpárosok mezőnyében, Sifter Re-

nátó is szintén 5. helyezést ért el a IV. korcsoportosoknál. Hajas Martina 4. helyet szerezte meg a III. korcsoportos futók kö-

zül, László Lili és Hajas Vivien a görkorcsolya versenyen ért el 2. helyezést. Először vettünk részt a Nádasdy- Stroffer labda-

rúgó tornán a III. korcsoportosokkal, ahol az 5. helyen végeztünk, kis szerencsével megszerezhettük volna a 3. helyet is, saj-

nos ez most nem sikerült, de ez is szép eredmény. Az egyik különdíjat is sikerült megszerezni Ments Szilárdnak, aki a torna 

gólkirálya lett! Ezen a tornán csak városi iskolák indultak, egyedül mi voltunk ilyen kis iskola. Indultunk a Csepregi Nádasdy

-vándorkupán is, ahol a 3. helyet szereztük meg. A Városi és Városkörnyéki Alapszíntű bajnokságba is beneveztünk a II.- III.

- IV. korcsoportosokkal is, ahol a IV. korcsoportban 2. helyet sikerült megszerezni a csapatnak, a többi korosztályban még 

zajlik a bajnokság. Gratulálunk minden résztvevőnek, és további sportsikereket kívánunk! 
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 Síremlékek 

 Ablakpárkányok 

 Konyhapultok 
  készítését vállalom! 
 

MÁRVÁNYBÓL és gránitból 

A Napos Mező Pékség  
várja kedves vásárlóit hagyományos és reform pékáruk 
nagy választékával. 

 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári üzleteinkben: 
 

Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 

Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 

Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  
 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

Betyár pulykamelltekercs rántva 

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: Némethné Szabó Erika, Bük,  

 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

 
Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-30-4821130 
 

A pulykahúst felszeletelem, kiklopfolom, zúzott fok-
hagymával bedörzsölöm, egymásra rakom a szelete-
ket. Fóliával lefedem az edényt, és a húst 1 napig hű-
tőben érlelem. Felhasználás előtt a szeleteket besó-
zom. Sajtból, füstölt kolbászból, őrölt köménymag-
ból, pirospaprikából 1 nyers tojással masszát készí-
tek, és a húsokra kenem. Feltekerem a szeleteket, 
megforgatom lisztben,felvert tojásban, zsemlemor-
zsában, és forró olajban kb. 10 perc alatt kisütöm. 

Újságunk 2014. évi utolsó számát tartják kezükben. Reméljük, hogy idén is sike-
rült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekről! Támogatóinknak  

köszönjük a segítséget.  
Minden Kedves Olvasónknak, Támogatónknak békés boldog karácsonyt és  

sikerekben gazdag új esztendőt kíván:  
 

Bő Község Önkormányzata és a HírBŐség szerkesztősége.  


