A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

Gyakoroljunk
türelmet,
megértést másokkal szemben – az ünnepek lényegének megértése segít majd
abban, hogy ez az időszak
különb legyen az átlagos
hétköznapoknál. Igaz, hogy
az idei év kicsit másabb és
nehezebb volt, mint a mögöttünk lévő évek
mégis sikerült a közösség erejével egy új
mozgalmat megvalósítani, az Adventi ablakdíszek megvalósításával. A mozgalom lényege, hogy december elsején meggyullad az egyes
szám, egy család
ablakában, másodikán egy másik
család ablakában
és így tovább huszonnegyedikéig,
Jézus születéséig, ezzel is kicsit hangsúlyozva, hogy mennyire várjuk a Messiást. Reméljük e nemes kezdeményezést jövőre is életben tudjuk tartani és folytathatjuk olyan családok közreműködésével,
akik az idei évben lemaradtak a lehetőségről.
A magam és a családom
nevében kívánok áldott
ádventi készülődést.

Adventi ablakok
Az Advent mindig a várakozás időszaka. De kit is várunk mi ebben az időszakban? Sokakban felhangzik
a válasz: Jézus Krisztust
várjuk. De ki számunkra Jézus Krisztus? És feltehetjük
magunkban a kérdést, hogy
„Szeretjük-e Jézust annyira,
hogy keresésére induljunk? Megakarjuk-e
találni Őt? Jézus maga mondja, aki keres
engem az meg is talál. Jézus senki elől sem
rejtőzik el. A keresés
nyugtalansága kell átjárja szíveinket és
nem elég az, hogy
várjuk Jézust, hanem
meg is kell találnunk
Őt. Nekünk is el kell
indulnunk Lélekben Jézus felé, ne legyünk
restek, keressük a mi Urunkat, mert Ő ma is
megtalálható. Advent és a karácsony eredetileg Jézusról szól, akiben testet ölt a szeretet, türelem és megértés. ugyan akkor lehetőséget ad az elcsendesedésre és az áldott várakozásra.
Próbáljuk
meg időnket jobban beosztani, fordítsunk legalább ilyenkor több időt
emberi kapcsolatainkra.
A HÍRBŐSÉG
KÖVETKEZŐ
SZÁMA 2021. TAVASZÁN JELENIK
MEG.

Jákó Melinda, közművelődési szakember
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Aktuális

6. oldal: Iskola és óvoda hírei

Önkormányzati hírek
a reklámadóról szóló rendelkezést, továbbá
Bő
község
Képviselőaz avarégetést engedélyező rendelkezést.
testülete 2020. október 19-i
Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy 2021.
ülésén meghallgatta egy váljanuár 1. napjától a kültéri égetés tilos!
lalkozó ajánlatát a község
A polgármester úr elbírálta a BURSA
közvilágításának korszerűsíHUNGARICA támogatás iránti kérelmetéséről.
ket, minden pályázó havi 5.000.- támogaA képviselő-testület a kincstást kapott. Elbírálta továbbá rendkívüli
tári ellenőrzés javaslatai alapján módosítelepülési támogatás és a szociális tűzifa
totta a hivatal alapító okiratát, szervezeti és
juttatás iránti kérelmeket. Meghosszabbíműködési szabályzatát, valamint az Óvodatotta a hulladékszállítási közszolgáltatási
fenntartó Társulás társulási megállapodászerződést, jóváhagyta a 2021. évi belső elsát, továbbá irányító szervként jóváhagyta
lenőrzési tervet.
az óvodák és a pénzügyi feladatokat ellátó
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a gépjárhivatal között létrejött feladatellátási megműadó beszedését 2021. január 1. napjától
állapodást és a beszerzések eljárásrendjéa Nemzeti Adó -és Vámhivatal veszi át.
ről szóló szabályzatot.
A polgármester tájékoztatást adott a pályázatokról. Az önkormányzat sikeresen páMagam és munkatársaim nevében mindenlyázott a Hunyadi utca felújítására, gépek
kinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és eszközök beszerzésére, szociális tűzifára.
és boldog újévet kívánok!
Azóta folytatódott a sikeres pályázatok sora, közel 10 millió forint kiegészítő támogatást kapott a hivatal felújítása, sikeres lett a
Dr. Vincze György, jegyző
falugondnoki autóbusz beszerzésére beadott pályázat is.
Karácsonyi gondolatok
A képviselő-testület határozott arról is,
hogy a megszokott rendezvényeket a járványhelyzet miatt nem tatja meg.
A képviselő-testület 2020. november 2-i
ülésén megállapodott a vállalkozóval a közvilágítás korszerűsítéséről. A község közviHa eljön karácsony, s este lesz megint,
lágítása korszerű alacsonyabb fogyasztású
S a díszes fa körül színes fény kering,
led-lámpákra tér át. A korszerűsítés során
Együtt lesz a család, az is ki odaát
megoldódik a Petőfi utca Hunyadi úti bevezető szakaszának megvilágítása is. A beru- Nézi csak az itt maradtak meghitt otthonát,
házás az önkormányzatnak közvetlen költ- Hogy örülünk egymásnak s az élet megy
tovább.
ségébe nem kerül, annak összegét a vállalEz a meghittség, ez a pillanat
kozó az áramdíj megtakarításból fedezi.
A társaságban sokáig megmarad.
A képviselő-testület a sportegyesületet
Ezt adja karácsony, szeretet ünnepe
50.000.- forint támogatásban részesítette.
És a család összetartó szeretete.
Az ülést követő napon kihirdetésre került a
járványhelyzet miatt rendkívüli jogrend, Nem kívánok vagyont, csak hogy járja át
A szeretet a család minden pillanatát.
így a képviselő-testület már nem ülésezhetett, a döntéseket a polgármester jogosult
meghozni.
Kőrösi Gyula, 2002
Bő község polgármestere a törvény előírásainak megfelelően hatályon kívül helyezte
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Aktuális
Tisztelt Olvasó!
Már csak néhány nap és elérkezik a karácsony és az új év. Év végéhez közeledve igyekszem egy kis
összegzést készíteni a magunk mögött hagyott 2020-es esztendőről. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy különleges évet tudhatunk magunk mögött.
Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolta, hogy ilyen különleges lesz a 2020-as év.
A tavaszi pandémia országos megszorításokkal járt, bezárt az óvoda az iskola a munkahelyek jó részén
is korlátozások voltak, de összességében elmondható, hogy a betegség kevésbé érintette a településünkön élőket. A nyár elején bizakodtunk és nehezen akartuk elhinni, hogy a második hullám is érkezik
majd. Aztán szeptembertől bennünket is elért a járvány. Volt akik könnyebb és voltak akik súlyosabb
tüneteket produkáltak és sajnálatos, hogy Bőben is voltak, akik a Covid következtében hunytak el. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb talál az orvostudomány megoldást a járványra és a következő esztendőben visszatérhetünk a „normális” életbe.
Kedves Olvasó!
Engedjék meg, hogy egy kis objektív összefoglalót adjak az általam vélt fontosabb dolgokról, eseményekről, annál is inkább, mert az idén a közmeghallgatás is elmaradt, hisz a kormány döntése értelmében testületi üléseket sem lehet tartani.
Az idei évben szinte az összes rendezvény elmaradt, kezdve a nemzeti ünnepeket, a falunapot, a szüretet
a nyugdíjas találkozót, a búcsút, az adventet, a karácsonyi ünnepélyt a szilvesztert. Reméljük 2021-ben,
ha nem is tudjuk bepótolni, de legalább megrendezhetjük a már megszokott rendezvényeket. Sajnos néhány tervezett felújítási munka is elmaradt, amit majd szeretnénk pótolni. (szoborfelújítások, temető
járda elkészítése).
Tisztelt Olvasó!
A sok rossz mellett, azért akad örömteli dolog is. A legutóbbi számban örömmel számolhattam be, hogy
elkészült és augusztusban ünnepélyes keretek közt átadtuk a Bői Közös Önkormányzati Hivatal felújított épületét. Elkészült az Óvodai Konyha felújítása is, az épület tetején a kívülálló csak a napelemeket
figyelheti meg, de belül gépészeti és egyéb dolgok is megújultak.
Az ősszel beszerzésre kerültek a MFP program keretében a gépbeszerzési eszközök, melyekkel a fizikai
dolgozók munkáját igyekszünk könnyíteni, hatékonyabbá tenni.
Idén is sikerrel pályáztunk szociális tűzifára és a kapott 37 m3 mellett további 13 m3 sajáttal kiegészítve
25 családnak tudtunk 2-2 m3 fát juttatni. A szociális keret terhére most decemberben 61 személyt tudtunk támogatni az év közbeni támogatásokon felül. Beiskolázási segélyt adtunk az óvodások az általános és középiskolások szüleinek a felsőoktatásban tanulók Bursa ösztöndíjban részesültek.
November végén személyes megbeszélés eredményeképpen Ágh
Péter országgyűlési képviselő úr jóvoltából a nyáron elutasított
Falugondnoki szolgálat működéséhez szükséges falubuszos pályázatunkat siker koronázta és már meg is kaptuk a 14,7mó Ft-os támogatást, ezzel lehetővé vált egy 9 személyes FORD típusú kisbusz megrendelése, amit várhatóan márciusban vethetünk át. Ezúton is köszönöm a képviselő úr támogatását!
Időközben hosszas előkészítő munka után aláírásra került a település közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó szerződés, melynek értelmében a közvilágítási hálózat megújul és bővül.
Előkészítő szakaszban van a település csapadékvíz elvezetésre vonatkozó pályázat tervezése is.
Falunk Tisztelt Lakói! Ha összegezni szeretném, akkor eléggé vegyes a kép, sok rendezvény elmaradt,
de sikeres, beruházások és pályázatok révén tovább fejlődött szépült településünk.
Minden Kedves Olvasónak és a falunk lakóinak kívánok ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS
EGÉSZSÉGBEN ELJÖVŐ SIKERES ÚJ ESZTENDŐT!
Hajós Attila
polgármester
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Kulturális hírek

KARÁCSONYRA

A karácsony hangulatában, egy rövid emléket szeretnék önökkel megosztani, a nem is olyan távoli
múltból. Mindössze néhány évtizede volt, amikor
ádvent és karácsony eljöttével az emberek nem
úgy ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész
ország és reklámok garmada hívta fel a figyelmet
az ajándékok bő választékára. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt, az ádventi
fenyőkoszorún és karácsonykor a fenyőfákon, a
nyugodt, békés lángú gyertya adta, amely az emberek szívét melegséggel és örömmel töltötte meg.
A gyertya Krisztus szimbólumát jelentette az embereknek azzal, ahogyan megsemmisül miközben
fényt és meleget ad, miként az Üdvözítőnek is
meg kellett halnia, hogy az embereket megváltsa.
Régen nem volt lehetőségük az embereknek drága,
a valódi igényeket felülmúló, sokszor felesleges
ajándékokkal meglepni egymást. Nem kötelezték
el magukat bankoknak azért, hogy drága ajándékokat vásároljanak. Nem is volt erre szükségük, mert
egyszerű ajándékaikat a legszebbel, a szívből fakadó szeretettel csomagolták. A fenyőfát dióval, almával, mézeskaláccsal és színes papírlánccal díszítették fel, mely talán nagyobb örömet jelentett, mint ma a legdíszesebb, legpazarabb fenyőfa. Egyszerű, mégis a legszebb, és hasznos
dolgokkal ajándékozták meg egymást, amit sok esetben maguk készítettek, mert tudták mivel szereznek örömet szeretteiknek, vagy a
másik embernek. Egy zokni, egy sapka, harisnya
vagy egy kesztyű, talán nagyobb örömet váltott ki,
mint ma a drága ajándékok. De a világ megváltozott körülöttünk, és mi magunk is. Ma már nem az
igazi emberi értékekre figyelünk, mint szeretet,
becsület, tisztesség vagy igazság, hanem teljesen
mást tartunk értéknek. Irigykedünk egymásra, s ez
által a feszültségek is egyre nőnek közöttünk. De a
politika, a média mind ezt akarják, hogy mi ne
érezzük jól magunkat, és főleg ne közösségben.
Minden, ami az emberi közösségeket összetartja,
azt rombolni kell. A mai világnak a reményvesztett emberek kellenek és olyanok, akik elvesztik
hitüket. De bátran kijelentem minél távolabb kerülünk hitünktől, s ez által Istentől, annál boldogtalanabbá elkeseredettebbé válunk. Sok ember nem
tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más,
mint az igaz szeretet. Vallási meggyőződéstől függetlenül mindenki készül a Karácsony ünnepére.

Azonban a bennünk rejlő különbségek mégis egy
valóságra irányítják figyelmünket: a Szeretetre,
Istenre. "Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert
Isten maga a Szeretet" (1 János levél 4,8). Isten, a
Megváltó elküldésével értelmet adott az ember
életének. Nekünk, mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő
társainkban. Nagyon nagy rá az igény! Sokakban
nem is tudatosul a reménytelenség, csak rosszul
érzik magukat, félnek, indulatosak, elkeseredettek. Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar:
év végi zárás, karácsonyi bevásárlás, takarítás,
ajándékkészítés, családi programok torlódnak
egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, Karácsony ünnepe, egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését,
csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel
megosztanunk ezt a napot. Mi tehát Karácsony
titka? Az, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy
megváltsa életünket. A szeretetet nem lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A
szeretet nem így jön létre, hanem
úgy hogy ráeszmélünk, szükségünk van egymásra. Rájövünk,
hogy mit ér az életünk a másik nélkül. Ne gondoljunk rózsaszínű
álomra, hiszen az élet gondjait
nem spórolhatjuk meg. De gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős
hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk, vagy gondoljunk önmagunkra, amikor súlyos hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet
és örömet adunk egymás életének. Erre itt az idő,
mert az ádventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy kell kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünkben kell kimutatnunk egymásnak!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban,
hogy a Karácsonyt és az Új Esztendőt új szívvel
és újult erővel kezdhessük. Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt és boldog Új évet kívánok
mindenkinek!
Jákó Melinda (közművelődési szakember)
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Hitélet

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm egyházközségünk minden kedves lakóját.
Templomunk védőszentének Szent Imre herceg ünnepén, Tete
Remis atyát Indiai születésű a Kőszegi Szent Imre Missziósház
Tartományfőnökét köszönthettem ünnepi szent misénk fő
celebránsát!
Veres András püspök úr kiírása alapján a tanácsadó testületűnk
mandátuma ez év februárjában lejárt. Akkor többen jeleztük plébános úrnak a következő ciklusban
nem jelöltetjük magunkat, azután már többen nem is vettek részt tanácsadói testületi munkába.
Ez alapján új választást kell kiírni, amit első körben püspök úr április 26-ára írt ki, amit többek között a
vírus okozta lezárás végett nem sikerült megoldani. A következő határidőt augusztus 31.-ére írta ki,
amire szintén nem sikerült meg ejteni a választást. Szeptemberben egy jelölő listát sikerült felállítani,
azóta nincs fejlemény. Novemberben egy csonka tanácsadó testületi gyűlés volt a költségvetésről,
amellyel lezártuk az évet. Azután én is megköszöntem plébános úrnak a közös munkát, mert a testület
nélkül már nehéz a feladatokat ellátni és leadtam a templom és a plébánia kulcsait.
Ezúton szeretném meg köszönni a tanácsadó testületi tagok áldozatos és odaadó munkáját.
Nagyon köszönöm azok szeretetét, akik önzetlenül segítették tanácsadó testületünk munkáját, hogy
adományaikkal munkájukkal szebbé tegyék templomunkat és annak környékét a különböző ünnepnapokra.
Ismét elmúlt egy esztendő és elérkezett 2020 karácsonya is. Annak a karácsonynak az ünnepe, mely
nemcsak Jézus születésének, a kereszténységnek, hanem a család, a békesség, az öröm, és a szeretet ünnepe is egyben. A karácsony, mely a család, békesség, szeretet melegét hozza közelebb hozzánk.
Kívánom mindenkinek, hogy a Szeretet és a vele együtt járó békesség tegye csodássá az ünnepeket!
Magam és a családom nevében Áldott, kegyelemteljes, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
Legnagyobb Tisztelettel: Németh Zoltán

További híreink
Október a Szűzanya és a
rózsafűzér imádság hónapja. A
szentmisék előtt és vasárnap délutánonként közösen imádkoztuk. László atya lebetegedett, így
helyettesítéssel kellett megoldani
az ünnepi miséket. A köznapi szentmisék sajnos
elmaradtak. Nov.1-én a Mindenszenteki szt.misét,
Kálmán Imre atya, a Szeminárium Prefektusa, Püspöki Irodaigazgató mutatta be. Nov. 8 - án tartottuk
templomunk búcsúját. A szt.misét Bognár István
atya a Szeminárium Spirituálisa celebrálta. Mindkét
atyának hálás köszönet, hogy számtalan teendője
mellett lenyűgöző prédikációjukkal tették emlékezetessé ünnepi szentmiséinket. Nov. 22. Advent első
vasárnapját megelőző vasárnap, Krisztus Király
Vasàrnapja. Nov. 29- én Meggyújtottuk az
adventikoszorunk első gyertyáját. Kezdetét vette a
várakozás csendje, az ADVENT! Ilyenkor
feldiszítjük az " Jézuskavárónkat "! Ez egy bői jellegzetesség, sokan fotózzák. Ismereteim szerint
SARANG FERENC Tisztelendő Úr, egykori kántorunk készítette. Dec. 6- án Szent Miklós ünnepe
volt. Dec. 8- án ünnepeltük a Szűzanya Szeplőtelen
fogantatását! Adventben idén is járhatunk
hajnalimisére, rorátéra! Köszönet érte László atyá-

nak! Dec.24- én nagy valószínűséggel sajnos nem lesz
lehetőségünk az éjféli mise misztériumát megélni. (A
miserendet a hirdetőtáblákon lehet olvasni majd!) Dec.
25- én Karácsony napja, Jézus születésének ünnepe!
Dec. 26- án Karácsony másnapja, megemlékezünk Szent
István Vértanunkról! Dec. 27- én János apostol ünnepe
és egyben Szent Család vasárnapja is. Dec. 31- én a polgári év utolsó napja, mikor Hálaadással mondunk köszönetet. Ismét eltelt egy naptári év, ez az utolsó számunk.
Hálás köszönet mindenkinek, aki az egyházközségi önkéntes hozzàjárulással ( egyháziadó) támogatta a közősséget. Külön köszönet az egyéb önzetlen adakozásért.
Személyes segítőimnek külön köszönöm, hogy egész
évben együtt gondoztuk a templokert virágait. Mindenkinek ( így név nélkül!)nagy- nagy köszönet érte. A sok
varrást ( zászlók, oltárterítők, kehelykendők, korporálék)
NÉMETH KRISZTINEK sajnos csak egy érte mondott
imával köszönhetjük meg! AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG
FÉNYESKEDJÉK NEKI! NYUGODJÉK BÉKÉBEN!
A Covid sajnos begyűrűzött hozzánk is! Minden tekintetben érezzük a hatását! Talán most még nagyobb szükség van az egymás iránti tiszteletre, szeretetre, összefogásra, a problémák közös megoldására. TÖREKEDJÜNK LELKÜNK BÉKÉJÉRE ÉS SZERETETTELJES
KARÁCSONYUNK LESZ! ÁLDOTT ÜNNEPEKET!
SZa.Bo.Ma.
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Az iskola és óvoda hírei

A BŐI ÓVODA ÉLETÉBŐL

Óvodánkban az elmúlt időszakban csak hétköznapi dolgok
történtek. Mivel a szokásos programjainkat le kellett mondani.
A szüret, állatok napja, Márton nap az óvodán belül valósultak
meg.
Márton napjára készítettünk lámpást, elmeséltük, eljátszottuk
Márton legendáját. Sokat foglalkoztunk a segítségadás, szeretet fontosságával. A hét lezárásaként a lámpásokkal, énekelve körbe sétáltuk az intézményt.
Sokat játszunk, énekelünk, bábozunk a gyerekekkel, ezeket
nagyon szeretik. Jelenleg az adventi készülődés idején vagyunk. A Mikulás várást is meghatározta a vírus, ugyanis a
süni csoport járványügyi megfigyelés alatt volt 10 napig. A
szokásos programunkat a Szállást keres a szent családot elhalasztottuk, mivel nem járunk házról házra.
Kértük a szülőket, apró ajándéktárgyak készítésére, amit az
óvoda előterébe állítunk ki, egy kicsi karácsonyi vásárt szeretnénk ebből varázsolni.
A várakozás idején, arra is várakozunk, hogy visszaálljon a régi élet az intézménybe, az életünkbe.
Szeretném megköszönni a Fenntartónak, szülőknek, az egész évi támogatást, segítséget.
Külön köszönöm az intézmény dolgozóinak az egész évi munkát, mely nem volt egyszerű. Kívánok mindenkinek Békés, boldog ünnepeket, áldott új évet!
Babos Lászlóné, óvodavezető

AZ ISKOLAI MIKULÁS
A Mikulás idén a lappföldi operatív törzzsel kiegészülve érkezett az iskolánkba: Amíg a Nagyszakállú és krampuszai szaloncukrot osztottak,
addig Müller Cecília asszony felhívta a tanulók
figyelmét a Covid19-vírus terjedésének lehetséges megelőzésére, a fertőtlenítés fontosságára és a maszkhasználatra is! Győrfi Pál minden osztálynak az ajánlotta: „Maradjatok az
iskolában!” De a tanáriban valahogy módosított a korábbi szlogenen: „Minden tanár menjen
haza!” :-) (Babos Nóra)

TÉLI TERVEK: TÉLI TÚRA, EPLÉNY
A Covid19 második hulláma miatt sajnos nagyon megváltozott az iskolai élet: Elmaradtak a megszokott
rendezvények, sportversenyek, nemzeti ünnepekről is csak szűk körben vagy online módon tudtunk megemlékezni.
Reméljük, hogy még ezen a télen is sor kerülhet néhány kültéri programra:
Tervein között szerepel egy - már hagyományos - téli gyalogtúra, melyhez az elmúlt évekhez hasonlóan szülők, ismerősök, barátok csatlakozását is várjuk. Az úticélt januárban tesszük közzé a Facebookoldalunkon.
Iskolánk regisztrált a Ski43 Program Nonprofit Zrt. országos programjára is, mely lehetőséget ad
minden magyarországi általános iskolásnak, hogy megismerje a közkedvelt téli mozgásformákat, így a
2020/2021-es síszezonban akár 20.000 diák élvezheti majd a síelés örömeit térítésmentesen Eplényben. Bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani ezeket az elképzeléseket! (Babos Nóra)
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Sport

LABDARÚGÁS
Félidőben!

Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel. A tavalyi
csapatok közül a Nagysimonyi nem nevezett, így a sárvári csoportban jelenleg 15 csapat versenyez. Célunk továbbra is dobogón végezni.
Az új bajnokságot nagyobb reményekkel kezdtük, hisz a játékos állományban nagy „mozgás” nem volt. Eligazolt Sümegi Norbert (a Simaság csapatát erősíti). Két játékost
igazoltunk, Horváth Tamás a Büki TK-ból, Taródi Kristóf a Csepreg SE-ből érkezett, Galambos
Krisztián új igazolás.
A 2020 - 2021 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek, két forduló a tavaszi szezonra csúszik, a vírushelyzet miatt. Az MLSZ döntése alapján a mérkőzéseket a tavaszi évad indulása előtt kell pótolni. Egy idegenbeli és egy hazai mérkőzésünk lesz, előbbi Mesteri az utóbbi Rábasömjén csapatával. A csapat hazai veretlenségét végig megőrizve, várakozásainknak megfelelően szerepel.
A fegyelmi helyzet az egy évvel ezelőtti szinten van, 3 kiállítás és 27 sárga lap volt a
„termésünk”, Sajnos sérülések is jelentősen befolyásolták teljesítményünket, 4 játékosunk „dőlt
ki” rövidebb – hosszabb időre, összesen 19 mérkőzést hagytak ki. Jelenleg 2 sérült játékosunk
van, bízunk benne, hogy a tavaszi kezdésre felépülnek és teljes kerettel folytathatjuk a bajnokságot.
Jelenleg az 6. helyen 21 ponttal, 12 mérkőzés, 6 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség, 28 rúgott gól, 22 kapott gól.
A csapat edzője – Simon Géza – sikeresen befejezte az UEFA „C” típusú edzői tanfolyamát, fejlesztve ezzel szakmai
felkészültségét és hozzáértését. Eredményes vizsgájához
szívből gratulálunk.
A 2019-2020 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek
eredményeként 2,2 millió forintot fordíthatunk sporteszközök beszerzésére. Nagy örömünkre az öntöző hálózat létesítésére beadott pályázat is támogatást nyert, így a beruházás kb. 7.5 millió forintból valósulhat meg.
Köszönjük támogatóink (ÁB SPEED Kft., Bő Község Önkormányzata, DAN BOROZÓ,
Ernhardt Panzió, FABRIKA Kft., InterAlp Kft., Ifj. Kollár Balázs, Németh Tamás, Rácz Balázs, Rácz Elemér és Simon András) ez évi önzetlen támogatását és szurkolóink segítő biztatását.
Nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendőt!
Horváth Jenő
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Recept sarok: MOSCOW MULE koktél
Hozzávalók:
6 cl vodka
12 cl gyömbérsör
1,5 cl limelé
Mentalevél
3 szelet uborka (ízlés szerint elhagyható)
Moscow Mule rézbögre, szipóka
Elkészítés:
1. Jégkockákat a rézbögrébe tesszük.
2. A limelét és a vodkát ráöntjük.
3. Felöntjük gyömbérsörrel.
4. Mentalevéllel és uborkával díszítjük.
5. Megisszuk. :-)

Újságunk 2020. évi utolsó számát tartják kezükben. Reméljük, hogy idén is sikerült 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.

Reklám

Reklám

MEGNYÍLT!!!
NORBI SÜTIBOLT ÉS KÁVÉZÓ

Autó, nagy- és kismotor vezetői tanfolyam
indul Bükön havonta
a Dr. Horváth Tibor utca 56. szám alatt.

Tompaládony, Soproni u. pavilonsor 1.

Tortákra,
süteményekre
rendelést felveszek!
Tel.:+36-30-6348013

Érdeklődni lehet:
Horváth Tibor Tel.: 06/30-226-6351

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

LUX AETERNA TEMETKEZÉS
Ct.: Bujtás
Új helyen: Sárvár, Árpád u. 8.

MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-,
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,
URNA- SÍREMLÉKEK

Nyitvatartás: hétfő-péntek 08.00-16.00-ig
Tel.:06/30/6377-944, 06/30/9790864
Ügyelet: éjjel-nappal, munkaszüneti és ünnepnapokon is.

Széles szín– és formaválaszték!

www.luxaeterna.hu

A hét minden napján állok rendelkezésére!
Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó
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