A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

SZÜRET 2021
Sajnálatos módon véget ért a hosszúnak bizonyuló nyár és már meg is mutatta hűvös
napjait az ősz. Bár nem sok rendezvény megszervezésére került sor de a gyerekekkel
két alkalommal is találkozhattam, mindkét alkalom kézműves foglakozás kereteiben
zajlott. Első alkalommal nyári emlékeiket festették le, illetve kedvenc nyári gyümölcsüket (dinnyét) rajzolhatták, festhették meg, illetve szabad elképzeléseiket bontakoztathatták ki. Nagyon aranyos és kreatív termékek kerültek ki kezeik munkájából. Második alkalommal már kicsit a sulira hangolódva készítettek toll- és ceruzatartókat, konzerves
dobozok újra hasznosításával, ezzel is kicsit hangsúlyt fektetve az újrahasznosítás lehetőségére, hogy kicsit „zöldebbek” legyünk.
Az ősz első rendezvénye, amit már nagyon vártunk, hiszen egy év kieséssel megszerveztük a szüreti felvonulást és az azt követő programsorozatokat. Idén kicsit változtattunk az eddigi megszokott dolgokon, sőt még az útvonalat is megfordítottuk, így a Hunyadi utcával kezdtük és a
Széchenyi utcával fejeztük
be. Ezúton is hálásan köszönjük a sok finom falatot, amivel a felvonulókat várták. Az
állomásokon Hámori Balázs
és csapata néptáncainak koreográfiájában gyönyörködhettünk, majd az Általános Iskola alsó tagozatos kis diákjai is
bemutatták néptánc tudásukat. A másik újszerű dolog,
amit a programokhoz csatoltunk, az a kenyérsütő verseny
volt, aminek zsűrizése 2021.09.24.-én pénteken történt. Zsűritagok voltak: Babos Péter,
Dan Zsolt és Kéri Péter, a hatósági felvigyázó (akinek az volt a feladata, hogy megaka(Folytatás a(z) 2. oldalon)
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

dályozza a csalás lehetőségét) Gyurácz Csaba volt. Új előadókkal is gazdagodott a
programsorozat, hiszen a Pyroduett zenés műsorát tekinthettük meg Tóthné Papp Piroska és Gritto Róbert személyében. Viszont elengedhetetlen fellépőink voltak a Bői Női
Kar Egyesülete és az Óvoda apró kis tagjai. A napot máglyagyújtással zártuk, ahol virslit és szalonnát süthettünk nyárson.
Engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet mindenkinek aki bármilyen formában
hozzájárult e rendezvény sikeres megvalósulásához, a felajánlásokért és a sok fáradozásért a finomságok elkészítéséhez. Köszönet a Celdömölki Malomnak, Jankovics Beátának, Kántor Tibornak, Vagyóczki Zsuzsának, Simon Andrásnak és a fent említett zsűritagoknak.
Az ősz érkezésével benépesülni látszik a Bői Közösségi Színtér is, hiszen hétfői napokon kango, keddi napokon a Bői Amatőr Színtársulat próbái, szerdán a Bői Női Kar
Egyesületének próbái, csütörtökön pedig a gerinctorna lehetőségeinek ad helyet a Színtér.
Előző évekhez hasonlóan idén is díszítik az utcáinkat az őszi dekorációk szebbnél szebb
és ötletesebb kreativitásokkal, melyek október 29.-ig lesznek láthatóak.
Kívánok minden kedves olvasónak kellemes őszi napokat, és jó egészséget:
Jákó Melinda falugondnok.

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület augusztusi első ülésen döntött arról,
hogy támogatási igényt
nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat kapcsán 50
erdei m3 tűzifa igénylésére, s vállalja a támogatás önerejét a 2021. évi költségvetés
terhére. A napokban megkapott támogatói
okirat alapján 41 m3 tűzifában részesül
községünk a pályázati keretből.
Bő, mint székhely önkormányzat, hozzájárult Bük Város Önkormányzata Képviselőtestületének A szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló rendeletének módosításához, valamint A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásról és személyes
gondoskolásról szóló rendeletének elfogadásához.
A Belterületi utak, járdák, hidak felújításához kapcsolódó nyertes pályázat keretében

az önkormányzat 3 ajánlatot kért a kivitelezési munkálatokra a TIA 2002 Kft-től, a
Bit-Ép Kft-től, valamint a Lang-Szolg Kfttől.
A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletét.
A hónap végén a képviselő-testület elfogadta a Soproni Vízmű által elkészített
gördülő fejlesztési tervet a 2022-2036 időszakra vonatkozóan. Ugyanezen az ülésen
a 2021. évi költségvetés módosítását is
megtárgyalta a képviselő- testület. Foglalkozott a testület a focipálya melletti terület
rendezésének kérdésével, majd az adórendelet módosításának átdolgozást határozták el.
A szeptemberi ülésen a helyi építési szabályzat módosítása volt napirenden, valamint a beérkezett árajánlatok elbírálása a
(Folytatás a(z) 3. oldalon)
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Aktuális

1956. 10. 23.—EMLÉKMŰSOR

(Folytatás a(z) 2. oldalról)

járda felújítása kapcsán. Az ajánlatok közül a testület a legolcsóbb ajánlatot fogadta el, amelyet a TIA 2002 Kft nyújtott
be. A munkálatok októberben kezdődnek
majd, s várhatólag mindenszentekre be is
fejeződnek.
Az önkormányzat csatlakozási szándékát
fejezte ki a Bursa 2022 Ösztöndíj rendszerhez is.

Idén méltóképpen megemlékezhettünk az
1956. október 23-i forradalomról a Művelődési Házban. Ünnepi beszédet mondott
Hajós Attila, polgármester, a műsorban
közreműködtek: Eredics Jázmin, Takács
Evelin és a Bői Általános Iskola 8. osztálya. (BN)

TE SZEDD!-FALUTAKARÍTÁS ÉS PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN
A Bői Általános Iskola tanulói a Te szedd!akció keretében falutakarítást tartottak az őszi
szünet előtt. A faluban továbbra is az eldobott
cigarettacsikkek tették ki az összegyűjtött szemét jórészét. :-(
A suli papírgyűjtést is szervezett ősszel, megközelítőleg 5000 kg papír gyűlt össze, mellyel
az iskola Diákönkormányzatát támogatták az
aktív papírgyűjtők. Köszönet mindenkinek a
segítségért! (BN)

HALLOWEEN-GYALOGTÚRA SÖTÉTBEN
Megközelítőleg 100-an vettek részt a iskola
Diákönkormányzata által kezdeményezett
Halloween-gyalogtúrán a góri hegyben.
Szuper jelmezeket és sminkeket vonultattak fel a túrázók. Külön köszönet a góri fiataloknak és a Góri Önkormányzatnak,
akik felkarolták a kezdeményezést és még
vendégül is látták a túrázókat! (BN)
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Hitélet

ELSŐÁLDOZÁS
2021. október 3án elsőáldozást
rendeztek a bői
Szent Imre
Templomban.
Az elsőáldozás
során Krisztus
Testét vették
magukhoz a
gyerekek. Ez a
szentség a továbbiakban a
lelki fejlődés, a
keresztény élet
folyamatos segítője lesz. (BN)

A GYŐRI EGHÁZMEGYE JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSAI
Mivel a kormányzati intézkedés november 1-jétől kötelezővé tette maszk viselését
olyan helyeken, ahol sokan zárt térben vannak együtt, ezért templomainkban a
szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmak során a maszk használatát elrendelem.
Az áldoztató az áldoztatás során viseljen maszkot. Az áldoztatás megkezdése előtt
szembetűnő módon fertőtlenítse kezeit. Az áldoztatás ismét csak kézbe történhet.
 A kézfogást a liturgiában mellőzzük.
 A szenteltvíztartókat ürítsék ki, a bejáratnál helyezzenek ki fertőtlenítőszert.
 A perselyezés a hívek templomból való távozásakor történjen.
 Akik betegség tüneteit észlelik magukon, maradjanak távol a liturgikus eseményektől.
 A betegekre, mint minden más betegség esetében, a vasárnapi szentmisén való
részvétel kötelezettsége alóli felmentés érvényes.
Kérjük az értünk vérrel Könnyezett Szűzanya és Szent József közbenjárását a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért.


(BN, Forrás: https://gyor.egyhazmegye.hu/)
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Sport

LABDARÚGÁS
A kilencedik szezon a Megyei III. osztályban, ezúttal a SZOMBATHELYI
csoportban.
A 2021 -2022 bajnoki évet is a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk, ugyan az előző bajnokságot megnyertük, de a magasabb osztályt
nem tudtuk vállalni. Egyrészt nem volt idő az ifjúsági csapat megszervezésére – legalább 16
játékost kellett volna igazolni -, másrészt a megyei II. osztály versenyköltségei a jelenleginek
kb. háromszorosa lett volna, erre nem álltak rendelkezésre a megfelelő források.
A bajnokság indulása előtt a Megyei Versenybizottság megkeresett bennünket és lehetőséget kaptunk, hogy a szombathelyi csoportba induljunk. A vezetőség megtárgyalta az ajánlatot és úgy döntött, hogy él a lehetőséggel. A döntést nagyban befolyásolta, hogy hat labdarúgónk Szombathelyen, ill. környékén lakik, nekik az idegenbeli mérkőzésekre az eljutás lényegesen kevesebb időbe és költségbe kerül. Vonzott bennünk az új kihívás, olyan csapatokkal
játszhatunk, akik ismeretlenek számunkra, így minden mérkőzés különleges az eddigiekhez
képest. A Szombathely környéki csapatok pályái többségében jó infrastruktúrával rendelkeznek.
Mivel a játékoskeretben nagy változás nem volt, ezért mindenképpen szeretnénk dobogón végezni.
A bajnokság végén Németh Zoltán bejelentette távozását, az őszi szezontól a Büki TK csapatában játszik: A távozó helyére két labdarúgó érkezett: Horváth Adriánt (17 éves) a
Celdömölki VSE-ből igazoltuk, és nagy örömünkre Németh Ákost újból a csapat tagjai között
tudhatjuk. Jelenlegi keretünk: Kapusok: Rácsik János, Lanczkor Balázs, Tatár Lóránd
Védők: Babos Bence, Balogh Máté, Kasza Péter, Veszprémi László, Horváth
Mihály, Katzler Ábel, Középpályások: Boros Tamás, Dan Sebastián, Dan Szilveszter, Horváth
Márton, Kasza Kornél, Kondor Gergő, Nagy Róbert, Szőllősy Károly, Rácsik
Gergő Támadók:
Babos András, Horváth Adrián, Horváth Tamás, Kajtár Máté, Németh
Ákos, Sándor Ádám, Sümegi Norbert, Szabó Péter, Taródi Kristóf
A bajnokságban a lapzártakor a 7 fordulón vagyunk túl, szereplésünk eléggé
rapszódikus. A különböző elfoglaltságok (külföldi munka, családi programok, sérülések, betegségek) miatt mindig más-más összetételű csapattal tudtunk a mérkőzésekre kiállni. Mérlegünk:
három győzelem (Balogunyom ellen 4 : 2, Acsád ellen 3 : 2, Perenye ellen 9 : 0, két döntetlent
játszottunk: Bucsu csapatával 0 : 0, Cák csapatával 2 : 2, és két vereségünk van: Toronytól 5 :
2 re, Nárai csapatától 4 : 1 re kaptunk ki. A tabellán a 7. helyen vagyunk 11 ponttal.
A Halmosi Kupa első fordulójában a Csepreg SE-től 4 : 0 arányban vereséget szenvedtünk, igy számunkra a kupa sorozat befejeződött.
Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra,
hisz a csapat egy része új és fiatal, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése.
Horváth Jenő

FUTÁS
Ismét szép anya-lánya sikerről számolhatunk be futásban: Vargáné Czingráber Bea Répcelakon 22 km-en
II. helyezést ért el. Leánya, Varga Zsófia 6 km-en
ugyancsak a dobogó II. helyére állhatott fel.
Gratulálunk!
(BN)
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Az iskola és óvoda hírei
NAPKÖZIS ERZSÉBET-TÁBOR
Ebben a tanévben is lehetőség nyílt arra,
hogy a Bői Általános Iskola tanulói az Erzsébet-program keretében a „Napközi Erzsébettáborban” tölthessék el a nyári szünidő öt
napját, 2021. június 28. és július 2. között. Az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk nettó
972 000 Ft-ot nyert a programok megvalósítására, eszközbeszerzésre és napi négyszeri étkezés biztosítására. A jelentkező diákok egy jelképes összeg, napi 100 Ft befizetésével vehettek
részt a táborban, ami Berzlánovichné Németh Klára, Hajós Attiláné, Ivánné Németh Rita, Ruzsáné Molnár Gyöngyi és Mészáros Valéria tanárnők vezetésével valósult meg. A büki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is segítették munkánkat.
Az önfeledt, vidám és szórakoztató tábori napokon a diákok változatos, tartalmas programokon vehettek részt reggel 8 órától délután 16 óráig. A program összeállításával célunk a gyerekek számára hasznos, élményekben gazdag kikapcsolódás nyújtása, a kreativitás-, a figyelem-, és a kompetenciafejlesztés, az önkifejezés, a közösségépítés és az elfogadásra nevelés
volt. Tervezéskor a változatosság mellett a kötelező programelemek (sport, egészségtudatos
életmód, környezettudatosság, művészeti nevelés, kézművesség, buszos kirándulás) megvalósítására is figyelmet fordítottunk.
Az első nap délelőtt a tanulók vidám hangulatban, játékos feladatokon keresztül ismerkedtek
egymással. Délután Ilon Gábor régész tartott előadást a környék régészeti feltárásainak eredményeiről,
majd a helyes kutyatartás szabályaival ismerkedtünk meg. Kedden délelőtt két csoportra osztva kerékpártúrára indultunk, a kisebbek Górba, a nagyobbak Bükfürdőre kirándultak, ahol izgalmas számháború
csata vette kezdetét. A délután a kézműveskedéssel telt. Mindenki izgatton várta az esti programot. A
szép számban összegyűlt lelkes csapat Klári néni vezetésével éjszakai túrára indult. Szerda délelőtt játékos sportvetélkedő keretében, délután akadályversenyen mérhették össze erejüket a csapatok. Csütörtökön autóbusszal Veszprémbe, az állatkertbe kirándultunk. Az utolsó nap reggelén Balázs bácsi zenés
táncháza alapozta meg a nap hangulatát. Délelőtt mézkóstolóval egybekötött előadáson vettünk részt,
közben az ebédlőben készültek a csillámfestés tetkói. Délután nagy tetszést aratott a BUDO Sportegyesület csepregi csoportjának akidó bemutatója. A táborozók is kipróbálhatták az önvédelmi rendszer néhány alapmozdulatát. Igazán tartalmas, vidám hetet töltöttünk együtt. A tanulók a változatos programoknak köszönhetően sok új és kellemes élménnyel térhettek haza. Reméljük, ez a hét többségüknél az
életre szóló élmények közé került. (Mészáros Valéria)
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ZÁNKAI ERZSÉBET-TÁBOROK
2021. július 11-én, vasárnap a
sárvári vasútállomásról 21 fővel, főként alsós diákokkal- indultunk Zánkára, ahol 6 vidám
napot töltöttünk.
A tábor alatt nagyon jó időt fogtunk ki, így mindennap strandolhattunk a Balatonban. Sokféle
programon vehettünk részt: koncertek, csapatépítő és érzékenyítő foglalkozások, „Hősök napja”, éjszakai indián akadályverseny. Csapatunk az „Egy perc és
nyersz” játékban 2. helyezést ért
el. A legsikeresebb program a
sárkányhajózás volt.
A kisebbek pátyolgatásában
nagy segítségünkre volt Juhos
Olivér 5. osztályos tanuló. A tábor nagy területen fekszik, ezért
a közlekedést kisvasút is könynyítette, amit néhányszor sikerült is igénybe venni.
Pénteken fáradtan, de sok-sok
élménnyel tértünk haza.
Hajós Attiláné és Pöltlné Tunkel
Diána

A mi Zánkánk egy
vasárnap
reggel
kezdődött. Két felnőtt- Vera néni és
Bea néni- és a 6.
osztály 13 diákja stílusosan- a Kék
Hullám Expresszel
indult útnak a Sárvári vasútállomásról. A Zánkai állomáson a „Tesók” már vártak minket, ők a tábor ideje
alatt végig segítségünkre voltak, bármilyen dologgal bátran fordulhattunk hozzájuk.
Mi lettünk a Bézsek, karszalagunk is ezt mutatta. Vera
néni és Bea néni rengeteg programot tervezett, szervezett
nekünk, válogathattunk a jobbnál jobbak között. Az első
napi ismerkedés, puhatolózás után másnap „belecsaptunk
a lecsóba”.
Rögtön egy középkori csatával indítottunk. Másztunk a
kalandpark akadálypályáján. Találkoztunk rendőrökkel,
tűzoltókkal- mindennapi HŐSÖKKEL-, betekintettünk
munkájukba, kipróbálhattuk fegyvereiket! Részt vettünk
egy csapatépítő programon is. Robotokat építhettünk,
programozhattunk. Kicsit betekinthettünk a sérült emberek világába. Az éjszakai horrortúrán igazán jól szórakoztunk, amikor anyunak telefonon elmeséltem, alig tudta abbahagyni a nevetést. Pedig nem is volt ott! Lézerfegyverekkel küzdöttünk, harcoltunk. Kipróbáltuk a tandem- kerékpározást is- mondhatom, nem egyszerű! Az
Egy perc és nyersz programon ügyességi feladatokkal tettük próbára magunkat. A hangos szurkolás elengedhetetlen volt! A strandolást az időjárás szinte minden nap lehetővé tette, ki is használtuk a lehetőséget. Mi, fiúk bátrabbak, vállalkozóbbak voltunk a lányoknál, nem riasztott el minket a nem túl meleg víz sem. Jókat fürödtünk,
vizilabdáztunk, a parton strandfociztunk.
Esténként az ország minden tájáról érkezett srácokkal és
lányokkal ismerkedtünk, jókat beszélgettünk, bandáztunk. Minden jó volt!
Jók voltak a programok, a közös reggelik, a beszélgetések! Jó, hogy ilyen osztályfőnökünk van! Jó, hogy
vállalta, s elvitt minket erre a közös táborozásra! Jó,
hogy Bea néni is elkísért minket!
S amikor utolsó este több ezer magyar diák énekelte
együtt a himnuszt, igazán jó volt zánkai táborozónak
lenni! Köszönjük, hogy elmehettünk, köszönjük, hogy
ott lehettünk!
Ja, és 33 évvel ezelőtt anyukám is a hetes táborban
táborozott hatodikos korában! Ugye? Ez is milyen jó!
Józsa Péter, 7. osztály
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Recept sarok: Sütőtökös narancsos pite
HOZZÁVALÓK:
A tésztához
25 dkg margarin
2 db tojás
20 dkg cukor
1 csomag sütőpor
1 csipet só
1.5 dl tej
40 dkg finomliszt
1 citromból nyert citromhéj
A töltelékhez
0.5 kg sütőtök
1 db narancs
1 ek cukor
vanília ízlés szerint
fahéj ízlés szerint
mézeskalács fűszerkeverék ízlés szerint

Az anyagokat jól összegyúrjuk, és amíg a tölteléket csináljuk, addig hagyjuk a tálban pihenni,
de nem fontos
A narancsot megpucoljuk és összeturmixoljuk. A
tölteléket is összeállítjuk, ha esetleg hígnak
találnánk, rakjunk bele 1-2 evőkanál búzadarát, majd az felszívja a fölösleges lét.
Majd ha kész vagyunk a töltelékkel, akkor a tésztát kettévesszük úgy, hogy egyik fele kicsit
lehet több, és ez kerüljön a kizsírozott tepsibe
alulra, természetesen tepsi nagyságúra kinyújtjuk. Nekem ez a mennyiség egy normál
gáztepsibe való.
Belerakjuk a tölteléket, majd rátesszük a másik
vékonyabbra kinyújtott lapot, villával megszurkáljuk, és egy tojással megkenjük, előmelegített sütőben sütjük kb. 30-40 percig.
Forrás:www.nosalty.hu

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

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 lapszám szerkesztésében rész vettek: Babos Nóra, Jákó Melinda, Szabóné Bognár Matild.
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