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Különleges napot tölthettünk el 2022. 06. 04-
én, szombaton, az Önkormányzat, a Bői Ál-
talános Iskola, illetve a Bői Óvoda együttmű-
ködésében, egy nagyon kellemes hangulatú 
gyermeknapon. 
 
Délutáni programsorozatainkat biciklitúrával 
indítottuk, a ki-
sebbek Bükig, a 
nagyobbak hosz-
szabb kört tehet-
tek meg, közben 
a Rendezvény té-
ren a kicsik már 
elfoglalhatták a 
terepet, ami iszo-
nyat hamar bete-
lepült.  
 
A programokat 
pontgyűjtő aka-
dályversenyekkel indítottuk, a kicsik a ját-
szótér területét vehették birtokba, a nagyob-
bak a Rendezvény tér sport részét, majd a 
zsetonokat, melyeket bizonyos feladatok el-
végzésével kaphattak meg, beválthatták 
ajándéktárgyakra. Volt, aki többször is telje-
sítette a feladatokat, ők természetesen több 
jutalomban részesültek. Az akadályverse-
nyek végeztével, az „Inci Finci Gyermekfog-
lalkoztató” interaktív programjával folytattuk 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

volna, ha a nyári frissítő zápor nem szakadt 
volna ránk. De a kedvünket ez sem szegte, 
amint elvonult fejünk felől, folytattuk a fergete-
ges hangulatú programokat az Általános Isko-
la alsós tagozatú néptáncos gyermekeinek 
bemutatójával, majd a Ribizli bohóc szórakoz-
tatta a kíváncsi gyermekeket. A műsorszám-
ok alatt lehetőség volt gyermekjógára 
(Péterné Tóth Cintia jóvoltából), lovaglásra 
(Czirók Biankának köszönhetően), ugrálóvár 
használatára, bár az csak rövid ideig az eső 
miatt, vattacukor és pop-corn vásárlásra, a 

szomjúság oltásá-
ról pedig a Dan bo-
rozó gondoskodott. 
 
A nap végén, zá-
rásképp óriási pala-
csinta party vette 
kezdetét, Horváth-
né Varga Krisztina 
és Giczinger Noémi 
rengeteg palacsin-
tát sütött, s az elfo-
gyasztott mennyi-
ség, és a maszatos 

visszatérő arcocskák azt mutatták, jól sikerült 
a palacsinta is, és a gyermeknap is! 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mindenkinek, aki bármilyen módon hozzá-

járult a nap sikeréhez.  

Jákó Melinda 

GYERMEKNAP 
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Reklám Reklám 

NORBI SÜTIBOLT ÉS KÁVÉZÓ 
Tompaládony, Soproni u. pavilonsor 1.  

 
Tortákra, 

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

 

A BŐI ÉS TOMPALÁDONYI VIRÁGBOLT 

szeretettel várja régi és új vásárlóit. 
Koszorúk, csokrok, esküvői         
virágdekoráció rendelését 

felveszünk! 
Reni: +36-30-3650967 
Edit:  +36-30-2889237 

  

Önkormányzati hírek 

 Bő Község Önkor-

mányzatának képviselő-

testülete május hónapban 

módosította 2021. évi 

költségvetését. Elfogadta 

beterjesztett gyermekvé-

delmi munkáról és adózá-

si feladatokról szóló be-

számolót is. Napirendre került népegés-

zségügyi ellenőrzés következtében az or-

vosi rendelőben folyó vérvétel törvényesí-

tése.  A testület továbbra fenntartja, hogy 

a lakosság érdekében szükségesnek tartja 

a fennálló vérvételi lehetőséget. Kezde-

ményezte képviselő-testület továbbá azt 

is, hogy megvásárolná a Bői Római Kato-

likus Egyházközségtől a bői Plébánia 31/1 

helyrajzi számú területéből az iskola által 

használt területet. 

 A hónap végén a képviselő-testület 

elfogadta a 2021.  évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendeltét, jóváhagy-

ta a 2021. évi belső ellenőri jelentést és 

tudomásul vette a hozzátartozó jegyzői 

nyilatkozatot. Döntöttek a gyermeknap és 

a falunap megrendezéséről is. 

 A képviselő-testület 2022. június 22-

i ülésén elbírálta a Táncsics utcai játszótér 

létesítésére beadott pályázatokat. Az ön-

kormányzat is a Magyar Faluprogram ke-

retében sikeresen pályázott játszótér léte-

sítésére és támogatásban részesült. A kép-

viselő-testület a játszótér megépítésére 

végül a Játszótér Mester Kft. bruttó 

5.999.480.- forint összegű ajánlatát fogad-

ta el. 

 A képviselő-testület módosította a 

szociális ellátásokról szóló rendeletét az 

ellátások igénylésének jövedelemhatárát 

2022. július 1. napjától az öregségi nyug-

díj minimumának 600 -áról annak 750 %-

ára emelte. A növelést a jövedelmek 

gyors emelkedése indokolja. 

 A képviselő-testület megvitatta a 

sportkör támogatási kérelmét. A testület 

úgy döntött, hogy tájékozódni kíván a az 

öntözőrendszer kialakításáról, ezért a tá-

mogatási döntést elnapolta. 

 A képviselő-testület egy lakó kérel-

mére döntött egy közterületen lévő Árpád 

utcai veszélyes fa kivágatásáról. 

 A képviselő-testület meghallgatta a 

polgármester tájékoztatását a Soproni 

Vízmű terveiről. A Nestle Hungária Kft. 

kérésére új vízkutakat kell fúrni Bő kö-

zségben is. 

 

Bő, 2022. június 29. 

Dr. Vincze György 

jegyző 
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Aktualitások 

FALUNAP 

KÖZTERÜLETEK KASZÁLÁSA 

Falunk Tisztelt Lakói! 
Gyakran ad vitára okot az 
ingatlanok előtti területek ka-
szálása. 
Az 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM. 
rendelet rendelkezik a kérdés 
tisztázásáról. Ugyanis azt ír-
ja: 
6.§ (1) Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik a tulaj-
donos köteles gondoskodni 
az ingatlan előtti járdasza-
kasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv illető-
leg, ha a járda mellett zöld 
sáv is van az úttestig terjedő 
teljes terület tisztán tartásá-
ról, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladékok eltá-
volításáról. 
Az önkormányzat 6/2014. 
(VI.11.) önkormányzati ren-
delete (ami jogszabálynak 
minősül) pontosítja a rendel-
kezést és azt rendeli, hogy 
3.§ (2) Az ingatlan tulajdono-
sa köteles gondoskodni az 
ingatlanát határoló járdasza-
kasz, zöldsáv és árok teljes 
területének, valamint a tulaj-
donában álló ingatlan gyom-
mentesítéséről, az ingatlanról 
a járdára és az úttest fölé 
nyúló ágak és bokrok olyan 
mértékű nyeséséről, hogy 
azok a közlekedést ne zavar-
ják. A tulajdonos köteles gon-
doskodni az ingatlanát hatá-
roló járdaszakasz síkosság-
mentesítéséről. 
A rendelkezés megszegői 
ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal vagy 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújt-
hatók. 
A rendelkezés egyértelművé 
teszi a szabályokat, tehát sa-
roktelkek esetén is a tulajdo-

nost kötelezik a rendelkezések az oldalhatár rendben tartá-
sára is. 
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hatályos rendelkezések 
szerint járjon el a közterületek karbantartásánál. 
Ha Önnek idős kora, betegsége miatt ez túl nagy teher, me-
lyet nem tud teljesíteni, kérjük keresse meg önkormányza-
tunkat, aki a sportegyesülettel együttműködve (csekély tá-
mogatásért) gondoskodik a tulajdonost terhelő kötelezettség 
teljesítéséről (nyáron a kaszálás, télen a síkosság-
mentesítés). 
Bő, 2022. június 21. 
 

     Hajós Attila sk. 
     polgármester 
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A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója Kemény 

Bertalan mezőgazdasági mérnök volt. Esztergomban született 1928-ban, pol-

gári családban, azonban Budapesten nevelkedett. A Kertészeti Egyetemen me-

zőgazdasági mérnökként szerzett diplomát. Regionális tervezői munkáját a 

Budapesti Városépítési Tervező Intézetben kezdte, majd 1970-78 között dol-

gozott a Pest Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál. 1978-tól 1988-as nyugdíja-

zásáig a városépítési Tudományos és Tervező Intézet Regionális tervezési iro-

dáján dolgozott. 1982-ben azt a feladatot kapta, hogy készítse el Somogy me-

gye külterületi lakott helyeinek és aprófalvainak fejlesztési javaslatát. Ekkor 

fogalmazódott meg benne előszőr a gondolat, hogy ezeknek a kistelepülések-

nek, apró falvaknak szüksége lenne egy emberre, aki felvállalja az ott lakó idő-

seket, betegeket, egy úgy nevezett falugondnokra. Kezdeményezésére 1989-

ben alakult meg a Falufejlesztési Társaság, amely aktívan támogatta a településszövetségek létrejöttét, a 

falugondnoki szolgálatok beindítását. Találkozása Szanyi Évával és Lakner Zoltánnal a központilag tá-

mogatott falugondnoki hálózat elindulását és kiteljesedését hozta maga után. Számára mindig a vidék 

volt a legfontosabb, azon munkálkodott, miként lehetne csökkenteni a kistelepüléseken és tanyákon élők 

hátrányos helyzetét, mit lehetne tenni életkörülményeik jobbítása érdekében. Széleskörű tevékenységé-

vel, kitartásával és emberségével segített a falu-, és tanyagondnoki hálózat szellemiségének és szerve-

zettségének kialakítását. 
 

Kemény Bertalannak igaza volt, hogy kell a kistelepüléseknek egy olyan ember, aki könnyebbé és szeb-

bé teszi mások életét és jobb életkörülményeket kell teremteni azok számára, akik koruk, egészségi álla-

potuk és egyéb időszerű élethelyzetük alapján, alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válnak a szolgáltatás 

igénybevételére. 

Mindennapjaimban  együttműködök társadalmi szervezettel mint: Falugondnokok Vas és Győr-Moson-

Sopron Megyei Egyesülete (9900 Körmend Somogyi B. u. 22. ) kapcsolatot tartok fenn a közszolgálta-

tást végző szervekkel: Bő Községi Önkormányzat (9625 Bő Széchenyi u.70.) és Bői Közös Önkor-

mányzati Hivatallal (9625 Bő Széchenyi u. 70.), a kapcsolattartás napi rendszerességgel; Répcementi 

Önkormányzati Társulás Családsegítő Szolgálata (9735 Bük Széchenyi u. 44), a kapcsolattartás alka-

lomszerű a közös hivatal igazgatási ügyintézőjén keresztül. Továbbá együttműködök a háziorvossal, a 

kapcsolattartás rendszeresen személyesen vagy telefonos megkereséssel működik, a védőnői szolgálattal 

a kapcsolattartás alkalomszerűen személyesen vagy telefonos megkereséssel működik, az általános is-

kolával (Bői Általános Iskola 9625 Bő Köztársaság tér 32.), a kapcsolattartás alkalomszerűen személyes 

megkereséssel működik, és az óvodával (Bői Óvoda 9625 Bő Széchenyi u.29.) a kapcsolattartás alka-

lomszerűen személyesen működik. 
 

A falugondnoki munka nem volt teljesen ismeretlen számomra, mert sokszor és sokat beszélgettem a 

környező települések falugondnokaival, elmesélték feladatkörük ellátásának folyamatát, pozitív élmé-

nyeiket, néha a nehézségeket is, amikor kell tudni „nem”-et mondani, és azt az érzést is, amikor látták, 

hogy munkájuk meghozta méltó gyümölcsét. 
 

A falugondnoki alapképzésen nagyon sok hasznos dolgot hallottam, sok új tudással gyarapodtam, jó 

érzés volt felfrissíteni azokat az ismereteket, amiket már úgy éreztem, hogy el is felejtettem. Egy külön 

élmény volt a terepgyakorlat, a senior falugondnoknál tölteni egy napot, a falufórum szervezése, lebo-

nyolítása.  Az intézmények látogatása során sok olyan élethelyzettel szembesülhettem, amire nem is 

gondoltam volna, hogy ilyen van. Boldogság volt számomra a Vas Megyei Szakosított Szociális Intéz-

ménybe tett látogatás, érzelmileg az volt, ami a legjobban hatott rám. Ezúton is köszönöm a lehetőséget, 

hogy ott lehettem, hogy átélhettem azt, hogy más emberek hogyan élik meg nem megszokott minden-

napjaikat. Ha egy egységet rakok össze az elmúlt időszak eseményeiről, akkor tiszta lelkiismerettel állí-

tom, hogy egy nagyon hasznos időszakot tudhatok magam mögött, ami nagyon hamar eltelt de unalmas-

nak egyáltalán nem mondható, hiszen volt mit tanulni, volt mit tenni és új emberekkel, kollégákkal is 

megismerkedhettünk. 
(Folytatás a(z) 5. oldalon) 

Kulturális hírek 
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI  

Napi feladataim: 

Közreműködés a házi segítségnyújtásban 

Gyógyszerek felíratása, kiváltása, házhozszállítása 

Bevásárlás 

Postai ügyek intézése 

Szociális ebéd szállítása 

Esetenkénti feladatok: 

Idősek és betegek szakrendelésre való szállítása 

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése 

Önkormányzati levelek, információk közvetítése a lakos-

ságnak, szórólapok, plakátok kihelyezése 

települési rendezvények szervezése, elő- és utómunkálatok elvégzése, lebonyolítása 

Vásárlás az IKSZT vagy önkormányzat részére 

Általános iskolai diákok versenyre való, színházba szállítása 

Óvodások más rendezvényekre való szállítása 

A helyi sportegyesület tagjainak mérkőzésekre való szállítása 

A település közösségi életének irányítása 

Könyvtári feladatok ellátása 

 

A falugondnoki szolgálat valamennyi eleme térítésmentes. 

Tisztelettel: Jákó Melinda, falugondnok 

(Folytatás a(z) 4. oldalról) 

Hitélet 

2022. április 23.: Főpapi szentmise keretében a bérmálás szentségének kiszolgáltatására 
került sor a büki és a bői fiatalok részére, amelyet Dr. Veres András győri püspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be, és részesítette a Szentlélek ajándékai-
ban a 31 fiatal - köztük 8 felnőtt - testvérünket. 

2022. 05. 1.: Az ünnepi szentmise keretében a har-
madik osztályos hittanosok járultak először szentál-
dozáshoz.  
2022. 05. 11-31.:Az ukrajnai háború menekültjeinek 
megsegítésére a Győri Egyházmegyei Karitász újabb 
egyházmegyei gyűjtést hirdetett meg. 
2022. május 25.: A mai napon a háború sújtotta 
Mariupolból kis vendégek érkeztek a bői Karitászhoz. 
2022.05.29.: Hősök napja. Május utolsó vasárnapján 
- Urunk mennybemenetelének ünnepét követően - a 
Hősi emlékmű előtt azokra a honfitársainkra emlé-
keztünk, akik életüket áldozták magyar hazánkért.  
2022. 06. 15.: Te Deum (Tanévzáró szentmise) 
2022. június 19.: Úrnapja-Körmenet 
 
(Forrás: Szent Imre Plébániatemplom Bő Facebook-
oldala) 

Egyházközségünk további híreit a „Szent Imre Plébá-

niatemplom Bő” elnevezésű Facebook-oldalon találják.  

Mindenkinek jó böngészést kívánunk! 
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A BŐI ÓVODA MINDENNAPJAIBÓL Az iskola és óvoda hírei 

A tavaszi időszak mozgalmas volt az Óvoda éle-

tében. A feloldások után több programot is szer-

veztünk óvodásainknak.  

A farsangot az óvodában ünnepeltük, beöltözve 

jelmezekbe, vígan táncolva, sütizve. Gólyalába-

sok tették érdekessé a farsangi hetet, akik külön-

leges műsorukkal tették emlékezetessé a farsangi 

időszakot. A telet kiszebáb égetéssel szerettük 

volna elűzni, de utána még több hétig tartott a 

hideg, váratott magára a tavasz. 

Március 15-ét az óvoda berkeiben ünnepeltük, 

huszárok színezésével, pártát, csákót készítet-

tünk, kokárdát tűztünk a mellünkre, emlékezve a 

szabadságharc hőseire. Huszárdalokat, mondóká-

kat, verseket mondogattunk. 

Egy rajzpályázatnak köszönhetően 30 db rollert 

kaptunk, ezeket a húsvéti ünnephez kötve adtunk 

oda a gyerekeknek, nagy volt az öröm, azóta is 

folyamatosan nagyon ügyesen  használják a gye-

rekek, mozgásigényüket kielégítve.  

Az Anyák napját a nagy érdeklődésre való tekin-

tettel a Kultúrházba tartottuk. A gyerekek ver-

sekkel, énekekkel köszöntötték az édesanyjukat, 

majd egy szál virággal köszönték meg azt a sok 

jót amit mindenki kap az édesanyjától. 

Az elmaradhatatlan biciklitúra is megtörtént a 

nagycsoportosok körében. A Bük-fürdőre bicikli-

zett el mindkét csoport nagycsoportosai. Mivel 

nem fáradtak el , az ottani játszótéren egy jót mo-

zogtak majd fagyizás után visszatekertünk az 

oviba, ahol már vártak minket a konyhás nénik a 

finom ebéddel. 

Az Évzárót a nagycsoportosok ballagásával kö-

töttük össze, ahol Simon Károlyné –Anikó nénit 

is elballagtattuk, megérdemelt nyugdíjba vonulá-

sa alkalmából. Ezúton is szeretnénk neki megkö-

szönni áldozatos munkáját a 40 év alatt, és bol-

dog, mozgalmas időszakot kívánunk neki. 

Részt vettünk egy levelezős feladatban, ahol a 

madárvilággal kapcsolatos feladatokat kellett 

megoldani, országosan 4. 5. helyezést értünk el. 

A Nyitnikék Fertőhansági Nemzeti Park rajzpá-

lyázaton Szabó Bíborka 3. helyezést ért el. Gra-

tulálunk neki, további sok sikereket kívánunk. 

A következő időszak tervei között szerepel az 

óvoda bővítése, amire nagy szükség lenne, mivel 

egyre több a gyerek. Ennek örülni kell és örülünk 

is, ha egy település fiatalodik. Ezért is lenne 

szükség a bővítésre, hogy a jövő nemzedékét 

modern, nem zsúfolt csoportokba tudjuk oktatni, 

nevelni. 

Sajnos hozzánk is elér a kevés óvodapedagógus 

időszak, a harmadik csoportunkba, Hegyfalura 

már csak egy óvónőt tudunk alkalmazni, pedagó-

giai asszisztenssel, de folyamatos a nyugdíjba 

vonulás, így egyre nehezebb betölteni az óvónői 

helyeket. Szeretném biztatni a fiatalokat, hogy 

válasszák ezt a szép hivatást. Jó látni amikor egy 

kis emberpalántából iskolaérett gyerek lesz és 

tudni, hogy ahhoz, mint óvónő én is hozzájárul-

tam. 

Szeretném megköszönni a Kollégáknak, Szülők-

nek, Fenntartónak az egész évi munkát, támoga-

tást. A nyárra kívánok mindenkinek jó pihenést, 

feltöltődést. 

Babos Lászlóné, óvodavezető 

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA BALLAGÓ NYOLCADIK OSZTÁLYA 

Első sor (balról jobbra):  
Boros Botond, Varga Erik, 

Fördősné Horváth Judit 
(osztályfőnök), Talabér 
Ábel, Bodrogi Marcell,  

Paár Krisztián. 
 

Hátsó sor (balról jobbra): 
Németh Márk, Ható Kris-
tóf, Zsadányi Boglárka, 
Bakos Petra, Pók Laura, 

Béres Zoltán, Finta Péter. 
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Újra bajnoki arany!!! 

 

A 2021 – 2022 évadra a nevezések után a szövetség felkérésének eleget téve a baj-

nokságot csapatunk a szombathelyi csoportban játszotta. Tavasszal a keret jelentő-

sen  megerősödött (Szabó Péter, Kasza Kornél, Kasza Péter, Németh Zoltán), akik 

közül csak a Németh Zoltán távozott a nyár folyamán, így célkitűzésünk a dobogó 

valamely fokának megszerzése volt, de a keret erősségéből kiindulva, akár a baj-

nokságot is megnyerhetjük. 

Az őszi szezon egy kicsit „vegyesre” sikerült (két vereség és két döntetlen is becsúszott), de a tavaszt 

meggyőző teljesítménnyel - mindössze egy vereséggel – végigjátszva, ebben a csoportban is  sikerült a 

bajnoki arany. Igaz ehhez kellett a riválisok (Bucsu, Torony) botlása is. Mi valamennyi csapatot több gól 

különbséggel győztük le, egyedül a Bucsu csapatától szenvedtünk vereséget. Végül a bajnokságot 1 pont 

előnnyel zártuk a második helyezett Bucsu csapata előtt, a sokáig közvetlen rivális Torony végül harma-

dik lett, tőlünk 9 ponttal lemaradva. Az eredmény számokban: 26 mérkőzés, 21 győzelem, 2 döntet-

len, 3 vereség, 65 pont, 113 rúgott gól, 32 kapott gól, +81 gólkülönbség. Csapatunk leggólerősebb 

tagja – Szabó Péter – végül a bajnokság gólkirályi címét is megszerezte 40 rúgott góllal, Kasza 

Kornél 19, Horváth Tamás 13, Boros Tamás 10 gólig jutott. 
A bajnok avató ünnepség az utolsó fordulót követően került megrendezésre. Az érmeket és a díjakat 

Dobány Lajos az MLSZ Vas Megyei Elnöke, és Hajós Attila Polgármester, adták át. Különdíjasok: Gól-

király és egyben házi gólkirály 40 góllal Szabó Péter, a legtöbb mérkőzésen szereplő Babos Bence és 

Boros Tamás (25 mérkőzés) vehetett át oklevelet és emlék plakettet, díjat kapott a csapat legfiatalabb 

bajnoka a 16 éves Nagy Barnabás, és a csapat legidősebbje Szőllősy Károly, valamint Németh Ákos aki 

a csapat legsportszerűbb játékosa címet érdemelte ki (az MLSZ nyilvántartás szerint sem sárga sem piros 

lapos büntetést nem kapott). 

A jó hangulatú program vacsorával folytatódott és hajnalig tartó mulatással zárult. 
 

Ezúton mondunk köszönetet minden támogatónknak és valamennyi szurkolónknak, akik nélkül mindez 

nem sikerülhetett volna. 

        Horváth Jenő 

Sport LABDARÚGÁS 

Álló sor (balról jobbra): 
Norbi labdaszedő, Né-
meth László elnökségi 
tag, Németh Ákos, Nagy 
Barnabás, Tatár Lóránt, 
Lanczkor Balázs, Boros 
Tamás, Babos Bence, Ba-
logh Máté, Babos András, 
Simon Géza edző, Szabó 
Péter, Marton Zsolt szur-
koló, Dobány Lajos MLSZ 
Vas Megyei igazgató. 
Guggolnak(balról jobb-
ra): Tóth Patrik, Kajtár 
Máté, Dan Sebastián, 
Horváth Mihály, Kónya 
József, Horváth Jenő 
technikai vezető, Levente 
labdaszedő. 

A képről hiányoznak: Horváth Tamás, Horváth Márton, Kasza 
Kornél, Kasza Péter, Katzler Ábel, Kondor Gergő, Nagy Róbert, 
Sándor Ádám, Sümegi Norbert, Szőllősy Károly, Veszprémi 
László.  

A BAJNOK CSAPAT 
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