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Eljött az a nap is (2015.07.18), amit oly sokan 

vártak, hogy újra együtt legyen a település apraja 

nagyja, amikor a munkát félre tettük s a szórako-

zásnak szenteltük időnket. Mert miről is szólhat a 

falunap, ha nem az önfeledt szórakozásról?  

 Az idei falunap, esővel indult, így a 

tervezett sportprogramok elmaradt-

ak, de kitartóan lesegettük 

az eget s vártuk a felhők el-

vonulását, ami szerencsére 

be is következett. 

A kulturális programsoro-

zatot a Sok-Szín-Pad 

Társulat indította a 

„Szénapadlás” című da-

rabúkkal, ami máris jobb 

kedvre derítette a 

jelenlévőket s mosolyt csalt 

mindannyink arcára. Majd 

őket követték a táncos lábú, mindig vidám s mo-

solygós Bői Óvoda Néptánccsoportja, akik 

előadták legújabb koreográfiájukat, ezzel kedves-

kedve minden kíváncsi érdeklődőnek. 

De, hogy a felnőttekről sem feledkezzünk meg s 

a hangulatot fokozzuk, színpadra szólítottuk a 

csepregi Mosoly Tánccsoportot, akik elhivatott, 

kitartó, áldozatos munkájával s színvonalas 

előadásával járult hozzá a hangulat s jókedv in-

tenzitásához. 

Ez idő alatt elkészült a jelenlévők számára szánt 

vacsora, amivel minden fellépőt s fogyasztani 

vágyót megvendégeltek a „szakácsok”. 

Az alap hangulatot még magasabb szintre emelte 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

a Nicki Fergeteg Táncegyüttes előadása, 

mely végén a legfiatalabb tag is kiemelkedő szintű 

tudásával ékeskedett. bár tikkasztó volt a meleg, 

de kitartóan táncolták végig a tervezett koreo-

gráfiát, mely valljuk be nem egy átlagos volt s 

időben is, s tartalmilag is elismerésre méltó volt. 

Őket követte a délután fénypontja, egy hattagú 

hangulatos csapat,a Big Mouse Band,  akik a XX. 

század első felében íródott népszerű operettek, és 

filmek betétdalait szólaltatták meg s 

már több mint 250 fellépésen vannak 

túl 2001 óta. De a képek 

magukról beszélnek. 

A zenénél maradva a dé-

lután eseményeit utcabállal 

folytattuk, a jókedvről s 

önfeledt szórakozásról Ga-

lavics László gondoskodott, 

hajnali 02:00 óráig, aki szü-

net nélkül énekelt s zenés 

kívánságokat teljesített a 

hozzá fordulók számára.  

A műsorszámok ideje alatt 

lehetőség nyílt lovas szekéren való sé-

takocsikázásra, a gyerekek számára: csillámteto-

válásra, arcfestésre s légvár használatára. 

Remélem, sokan érezték s tekintették a falunapot a 

megnyugvás, a megbékélés lehetőségének s legkö-

zelebb is megtisztelik településünket a jelenlétük-

kel s részt vesznek, a jövőben következő e-

seményeken. 

Végül, de nem utolsó sorban had mondjak köszö-

netet mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a 

falunap megvalósításához. 

 Kovácsné Jákó Melinda 
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kiemelt beruházás lett. 

 

A képviselő-testületek 2015. augusztus 24-

én Bőben ismételten együttes ülést tartot-

tak, mert az óvoda energetikai pályázata 

csak akkor adható be, ha az 

épület egy önkormányzat kizá-

rólagos tulajdona. Az érintett 

képviselő-testületek a közfela-

dat ellátásának elősegítése érde-

kében tulajdonjogukat átadták 

Bő község önkormányzatának 

azzal, hogy a fenntartási idő-

szak leteltével az visszakerül az 

érintett önkormányzatok tulaj-

donába. 

 

Bő, 2015. szeptember 4. 

 

Dr. Vincze György, jegyző 

 A képviselő-testület 2015. július 2-án 

megtartott ülésén jóváhagyta a falunap 

programját. A képviselő-testület módosí-

totta szociális rendeletét, az ebéd kiszállítá-

sa 2015. szeptember 1. napjától 

az étkeztetéshez tartozó tevé-

kenységnek minősül. 

 

A képviselő-testületek 2015. au-

gusztus 11-én Simaságon tartot-

tak együttes ülést. Az ülésen a 

képviselő-testületek módosítot-

ták az óvodafenntartó társulás 

társulási megállapodását, hatá-

roztak a most már összevont in-

tézmény átmeneti finanszírozá-

sának szabályairól. 

A képviselő-testületek elfogadták, hogy Bő 

község önkormányzata pályázni kíván az 

óvoda energetikai célú felújítására, amely 

Önkormányzati hírek 

Aktualitások ISMÉT EGY LÉPÉS 

Örömmel tájékoztatom a Hírbőség olvasóit, hogy ismét egy lépéssel 

közelebb jutottunk terveink megvalósításához és elkészült a temető 

térkövezése s hamarosan felállításra kerül az urnafal és megújul a 

két kőkereszt is. 

Az idei év egyik kiemelt beruházása a temető útjának térkövezése 

saját erőből valósult meg. Testületünk, már az előző évben elhatá-

rozta, hogy a temetőre kiemelt figyelmet fordít. A kivitelezést 3 

ajánlattevő közül a helybéli Szabó Jenő sírköves nyerte el, aki a vál-

lalt határidőre elkészíttette a térkövezést és az urnafalat. Kérdezhet-

nék, hogy miért volt rá szükség? Úgy gondoljuk, hogy a XXI. szá-

zadban elengedhetetlenül fontos, hogy a hagyományos koporsós te-

metés mellett az urnás temetés lehetőségét is biztosítani kívánjuk. 

Reményeink szerint nem túl gyakran és minél későbben veszik 

igénybe, de a lehetőséget meg kívántuk teremteni. Sajnos látjuk, 

hogy a temetések száma gyakoribb, mint a születéseké, de bízunk benne, hogy a fiatalok gyermekvál-

lalási kedve növekedni fog. 

Hogy a legkisebbekre is gondolunk mi sem bizonyítja, hogy sikerült beadni az óvoda energetikai kor-

szerűsítésére  egy un. KEOP-os pályázatot, ami a Magyar Közlönyben is nevesített kiemelt fejlesztés. 

A konyha felújítása és eszközbeszerzésére kiírt pályázat tartaléklistán van és bízunk benne, hogy no-

vember hónapban pozitív elbírálásban részesül. Hogy testületünk nem tétlenkedik azt bizonyítja, hogy 

most is több fejlesztés előkészítése zajlik és azon vagyunk, hogy minél több meg is tudjon valósulni és 

tovább fejlődhessen  településünk.  

Hajós Attila, polgármester 
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ISMÉT ŐSZRE FEL! ŐSZI UTCADÍSZEK BŐBEN 

Az IKSZT őszi programjainak első lépéseként - 

az elmúlt évekhez hasonlóan - kéri az utcákat, 

hogy - lehetőség szerint 2014. 09. 20-ig - készít-

senek kreatív, őszi utcadekorációkat, melyek is-

mét színessé, hangulatossá  varázsolják falunkat. 

Ötletelésre  a tavalyi dekorációk fotói megtalálha-

tóak a www.bo.hu galériájában. 

BŐI ZARÁNDOKOK MARIAZELL FELÉ 

SZÜRETI FELVONULÁS 

2015. szeptember 26-án  
 

SZÜRETI FELVONULÁST  
 

rendezünk Bő községben,  

mely a  

„Magyarország szeretlek”  

elnevezésű felhívás keretében kerül  

megrendezésre.   

A részletes programokról a későbbi-

ekben  plakátokon és a www.bo.hu-n 

tájékozódhatnak az érdeklődők.   

Hitélet 

Maroknyi lelkes bői zarándok indult el 2015 

augusztus 22-én az Ausztriai  Ramssattel felé, 

hogy részt vegyen az 1 Úton Nemzetközi Za-

rándoknapon. A résztvevőkre az a 12 km-es 

Máriaút szakasz várt ami Ramssattel és 

Gloggnitz közt az erdők közt halad.  A zarán-

doklat e szakaszának szervezésére és vezetésé-

re Hajós Attila Polgármester Urat kérték fel. A 

szervezés során került a kis csoportba a 

peresznyei Krizmanits Márton is, akit a zarán-

dokok rögvest fel is kértek a csoport lelki ve-

zetésére . 

Közös imával kezdtük a meghitt útat, majd egészen Gloggnitzig Máriához szóló éne-

kekkel tettük meg azt. Gloggnitzban kicsit megpihenve autóval folytattuk utunkat 

Máriazellig.  Itt csatlakoztunk a különböző irányokból érkező zarándokokhoz, majd 17 

órakor magyar nyelvű Szentmisével, lelki feltöltődéssel zárult ez a gyönyörű nap. Részt-

vevők : Hajós Attila és Neje, Krizmanits Márton és Családja, Vinkovics Ottó és Neje, 

Kocsis Ernő, Vinkovics Márta, Molnár Szilvia, Dan Zsolt és Neje (ezen sorok írója). 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 

2015. július 07-én Kovács Albert atya szervezésében ismét megrendezésre került a Katolikus Ifjúsági találkozó. 

Bői fiatalok is részt vettek Erzsi néni és Plébános úr jóvoltából. Köszönet érte! 

2015. augusztus 21-én kaptuk a szomorú hírt, hogy Dr. Beer Ferenc répceszentgyörgyi nyugdíjas plébános úr 

életének 81. évében hosszú, súlyos betegségben örökre megpihent.  

Sokszor helyettesített a nyugdíjas évei alatt a bői templomban is, és másutt is. Ment ahol szükség volt rá,  és nyu-

godt, szelid hangján próbált minden hívőt a Jó Istenhez vezetni. "Adj Uram Örök Nyugalmat Neki!” 

2015. szeptember 01-jén volt az általános Iskolások tanévnyitó szentmiséje, a tanulók szinte teljes létszámban 

részt vettek. Reméljük, hogy az év folyamán is gyakorolják vallásukat, sajnos ez a nyári szünetre nem volt jel-

lemző. Nagyon kevesen vettek részt a vasárnapi szentmisén ( a köznapi szentmiséken pedig mindig ugyanazok az 

"arcok" voltak.) talán másutt voltatok? kérdezte a hitoktató az első órán,- "nem, nyáron nem voltunk, misén",-  

"én csak egyszer voltam" hangzottak a "büszke " válaszok.  Szomorú ilyet hallani, főleg nagyobbacskák szájából.  

2015. szeptember 08.  Immár hagyomány szerűen zarándokoltunk ki a Lourdesi barlanghoz, hogy köszöntsük a 

Szúz Anyát.  Bőiek, mesterházaiak, damonyaiak, bükiek,  góriak, szentgyörgyiek közösen ünnepeltünk.  A lelki 

feltöltődés után a damonyai szervezők édességgel ajándékoztak meg bennünk.   

/SzaboMa/ 

NAPKÖZI  A  PLÉBÁNIÁN 

A büki Szent Kelenem Plébánia vendégei lehet-

tünk Nagyboldogasszony napját megelőző öt 

napban. 

Augusztus 10-14-ig vártuk az általános iskolá-

sokat hasznos időtöltésre a hittanterembe. Hét-

főn elbúcsúztattuk az Apor-ereklyét, majd a bői 

Szent Imre templomban szentmisével fogadtuk; 

és nyitotta meg a tábort László atya. A prog-

ramban volt kőszegi kirándulás,   csepregi mi-

nistránstalálkozó, bői fonalgrafikázás, büki ping

-pong és tollas verseny, góri litánia, soproni vo-

natos kiruccanás, sport- és memóriajátékok, 

filmvetítés, horgásztó-, sportpálya- és Kóczán-

ház látogatás. 

Köszönet minden támogatónak és segítőnek. 

Szeretnénk hagyományt teremteni a napközivel, 

hogy ezáltal közelebb kerüljenek és ragaszkod-

janak a gyerekek a plébániához, a templomhoz 

és Istenhez.  

Vincze Erzsébet - hitoktató 

2015 augusztus 25-én reggel 

12 gyerek és 3 felnőtt érke-

zett a hegyfalui vasútállo-

másra, ahonnan  Vincze Er-

zsi néni szervezésében vo-

nattal Győrbe  indultunk.  

Induláskor még kissé vissza-

fogott volt a társaság, de 

mire Győrbe értünk már 

oldódott a hangulat.  

Az állomásról gyalog indul-

tunk első uticélunkhoz a 

"Torinói lepel" másolatának 

megtekintéséhez. A plébános 

atya kedvesen fogadott bennünket.  Részletes tájékoztatást 

kaptunk a lepellel kapcsolatos tudnivalókról, amibe Jézust 

takarták a keresztről levéve és a sírba téve. 

Utána az ostyasütő műhelybe mentünk. Nagy élmény volt 

nekünk gyerekeknek, hogy hogyan, és miből készül az 

ostya.  Régi és új gépeket is megismerhettünk, és még ki is 

próbálhattuk a vágást. Legnagyobb öröm az ostya kóstolás 

volt.  

Ezután a Káptalan dombra mentünk, a Szent László Láto-

gatóközpont megtekintésére. 

 Nagy örömünkre Szabó Annamária bői egyetemista foga-

dott minket a recepción, aki gyakornokként dolgozik ott.  

Sajnos nem ő lett a tárlatvezetőnk, de  a másik "kislány" is 

készségesen válaszolt a kérdéseinkre.  

Bemutatta a Püspökvárat, a Székesegyházat, a megújult 

"Apor kiállítást", mely a vértanú püspök utolsó napjait, 

halálának helyszínét mutatja be.  

Felmentünk a Püspökvár tornyába, ahonnan szép kilátás 

nyílt Győr városára.  

Majd a hátitáskából elfogyasztott ebéd után megnéztük a 

Kincstárat és a  Könyvtárat. Végül egy rövid szabad prog-

ram zárta a tartalmas kirándulást.  

Köszönjük Erzsi néninek, hogy ilyen szép élményekkel 

tele napot kaphattunk nyárbúcsúztatóul 

                    / Németh Gabriella/ 

GYŐRI KIRÁNDULÁS 
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A BŐI ÓVODÁBAN TÖRTÉNT Az iskola és óvoda hírei 

Júniusban elbúcsúztattuk a nagycsoportosokat, 

akik szeptemberben megkezdték az iskolai életet. 

Az évzáró és  ballagás előtti szombaton közös ki-

rándulást szerveztünk az óvoda dolgozóival, nyug-

díjasaival a nagycsoportosoknak Kőszegre és a 

Gyöngyösfalusi Kalandparkba. Kellemes napot 

töltöttünk együtt. 

A nyár folyamán  az aktuális takarítási munkálato-

kat elvégeztük az intézménybe. 

A konyhameszelés idejére nem tudtunk gyereke-

ket fogadni, azon kívül folyamatosan voltak gye-

rekek az óvodában. 

2015. szeptember 1-től a hegyfalui Nefelejcs óvo-

da is a Bői Óvodához tartozik, így intézményünk 

3 csoportossá nőtt.  

Pályázati forrásból az óvoda külső szigetelését és a nyílászárók cseréjét tudjuk elvégezni. Ennek megva-

lósítására az ősz folyamán kerül sor, december 15-ig bezárólag. 

 

Őszi programjaink: Az új kiscsoportosok fogadása, beszoktatása az óvodai életbe. Szülői értekezlet, 

Családi délután, szüret, állatok napja, Márton nap. Ezekről részletes beszámolót az újság következő szá-

mában írunk. 

Kívánunk mindenkinek kellemes őszi időjárást és programokat. 

 

Az óvoda dolgozói 

KALWANGBAN JÁRTAK AZ ISKOLÁSOK 

16 iskolás nyaralt 
egy hétig Bő ausztri-
ai testvérközségé-
ben Kalwangban. Az 
esős időjárás ellené-
re programokban 
gazdag, tartalmas 5 
napot töltöttek a 
gyerekek Stájeror-
szágban: Volt tűzoltó
-bemutató, légpus-
kaverseny, vadas-
park-látogatás, fal-
mászás, bányatúra, 
fürdőzés, játszóház, 

tekeverseny és hegyitúra is, és persze osztrák-magyar focimérkőzések. Az utolsó 
napon, péntek este az új kalwangi Kulturzentrumban grillvacsorával búcsúztatták 
a bőieket. Képek a www.boiskola.hu galériájában.  

(Babos Nóra) 
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Egy kicsit eltérve a megszokott beszámolótól előbb a jövő-

beni tervekről szeretnék egy kis ízelítővel szolgálni. Mivel az ötletdoboz hónapok óta üre-

sen várja a terveket, elvárásokat, ötleteket, ezért magamra hagyatkozva terveztem néhány 

programot, melyet szeretnék megvalósítani: 

 Mivel ősz van s sajnos a hosszú nyár immáron elbúcsúzott tőlünk(ezt legfőbbképp az 

igazolja, hogy kezdetét vette az új tanév), ezért alkalmat s lehetőséget biztosítunk az 

immáron hagyománnyá vált szüreti felvonulásra, melyre szeptember 26.-án kerül 

sor. Ez a program egybe lesz vetve az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” nevű 

pályázati felhívással, így egész napos programkínálat várja az érdeklődőket, reggel 

10:00 órától, hajnalig. 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműsora 

 Őszköszöntő Party (októberben), élőzenével 

 Halloween-i kézműves foglalkozás 

a gyerekeknek (időben értesítjük a 

fiatalokat) 

Visszatekintve a nyár eseményeire, 

csak néhány programról tennék emlí-

tést, mégpedig a Családsegítő és Gyer-

mekjóléti Szolgálattal közösen összeho-

zott napközis tábort említeném meg. A 

tábor öt napos volt s minden nap más 

tevékenységgel, s programmal leptük 

meg a 21 fős gyereksereget: meseolva-

sás, vetélkedők sorozata, egészséges 

táplálkozással kapcsolatos versenyfela-

datok, játszóházas program (az utat a 

játszóházig s vissza, biciklivel tették 

meg a gyerekek) társasjátékozás s az utolsó nap lerajzolhatták az iskola udvarán a heti 

programokat, s azt, hogy nekik mi volt a legemlékezetesebb. 

De nem csak a Családsegítős tábornak adtuk helyet s segítettünk a programokban s a gye-

rekfelügyeletben, hanem a Hittantá-

borosok számára is kedveskedtünk 

egy kis kézműves foglalkozással, 

melyet Fülöp Kató tartott meg s a 

végén a gyerekek hazavihették szü-

leiknek, nagyszüleiknek, ismerőse-

iknek, barátaiknak az általuk készí-

tett remekműveket. 

Szeretettel várom továbbra is az ér-

deklődőket a programokra, előadá-

sokra s buzdítok továbbra is min-

den olvasót az ötletek közzétételé-

re. 

 

Kovácsné Jákó Melinda 

Kulturális hírek 
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A 2015 -2016 bajnoki évet a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk. 
A korábbi célkitűzést módosítottuk, mert az MLSZ ismét átszervezte a III. osztály csoportjait. A 
Sárvári csoportból elvitték a Nemeskolta és Sorkifalud csapatát, őket a Szombathelyi csoporthoz 
sorolták.  Alsóújlak, Hosszúpereszteg, maradt és ide került Szergény és Kemenesmagasi 
csapata, Rábatöttös nem nevezett az idei bajnokságba, így tizenhárom csapattal indult el az idei 
szezon. Nem ismerjük az erőviszonyokat, de mindenképpen szeretnénk az első hatban végezni. 

Felkészülésünk elég vegyesre sikerült, a nyári elfoglaltságok miatt az edzőmérkőzések nem tudták hozni a várt 
eredményt. 
Nagy játékos mozgás nem volt, mindössze hárman igazoltak el tőlünk (Babos Tamás, Horváth Marcell és Horváth 
Patrik, Ők  a Csepreg csapatában játszanak tovább), újabb volt játékosunk -  Antal Ádám -  tért vissza hozzánk, 
és  Horváth Krisztofer is „haza” igazolt. Új igazolás Giczinger Benjámin.  
A bajnokságban 3 fordulón vagyunk túl, vegyes eredménnyel szereplünk. 2 győzelem (Nemeskocson 5 : 1, itthon 
Boba ellen 3 : 1), 1 vereség (Nagysimonyiban 2 : 0) a mérlegünk, és ezzel a 6. helyen vagyunk. Egy hazai 
mérkőzésünk elmaradt, az Izsákfa csapata nem jött el, ezt a mérkőzést később pótoljuk. A kupában nem jutottunk 
túl az első fordulón, sajnos a Simaság ellen elég gyenge kerettel tudtunk kiállni, a vereség törvényszerű volt. 
Bízunk az eredményes folytatásban, nem vagyunk türelmetlenek, állományunk egyre stabilabb és képes a későb-
biekben jobb teljesítményt nyújtani.  
Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra, hisz a csapat nagy része 
még szinte „ifista”, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése. 
A 2014-15 évi TAO pályázatunkat felhasználtuk melynek eredményeként 1,6 millió forintot fordítottunk a sporttele-
pet körülvevő kerítés második ütemének kivitelezésére, valamint 150.000,- forintot költöttünk számítógép 
vásárlására. 
A 2015 – 2016 évre beadott pályázatunkat is befogadták, újabb 1, millió forintot fordíthatunk a sportpályát körül-
vevő kerítés létesítésének befejezésére, valamint 800 ezer forintot kapuk, kiskapuk, hálók, egyéb eszközök bes-
zerzésre.  
A múltkori számból kimaradt! Ezúton mondunk köszönetet Ernhardt Benedeknek és Szabó Jenőnek ön-
zetlen támogatásukért. (Horváth Jenő) 

LABDARÚGÁS: 3. ÉV A MEGYEI III-BAN Sport 

LOVAS SIKEREK Vincze Bence „Haver” nevű lova nyergében az utóbbi idő-

ben rendezett versenyeken sok sikert ért el: 2015. április 

26-án a Bőnyben rendezett tájékozódási lovasverseny fel-

nőtt kategóriájában I. helyezett lett, míg Szűcs Dominika 

„Charlie” hátán ifjúsági kategóriában állhatott a dobogó 

legfelső fokára.  

2015. május 2-án Szigetcsépen huculösvényen vett részt 

Bence, ahol a felnőttek között ugyancsak I. lett.  

2015.június 12-én pedig az ausztriai Stadl Paurában 2 kate-

góriában is rajthoz állt: Zöld pályán (közepes) III., a piros 

(legnehezebb) pályán pedig I. lett. A „grin“-Emoticon-ra, 

vagyis az ausztriai versenyre (kiváló pálya, teljes military 

fix akadályokkal, hosszú vizesárokkal) és Szigetcsépre is a 

gyűrűsi csapattal együtt ment el és a Gyűrűs Hucul Egye-

sület versenyzőjeként szerepelt Bence.  

2015. szeptember 18. és 20 között Lengyelországban meg-

rendezésre kerülő országos huculösvény bajnokságra sok 

sikert kívánunk a bői lovasnak! 

(Babos Nóra) 

ÚSZÁS 

Gönczöl Mátyás, a Bői Általános Iskola 7. osztályos tanulója 2015. júli-
usában Miskolcon, az Országos Gyermekbajnokságon 200 méteres hát-
úszásban évjáratában 27 indulóból 4. helyezést ért el. Gratulálunk! Nyár 
végén Matyi átigazolt: Most a Sárvári Gyógyfürdő KFT Úszószakosztá-
lyát erősíti. (Babos Nóra) 
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SZABÓ SÍRKŐ KFT    
Mintakert, iroda: 9625 Bő, Petőfi u. 15. 
Tel.: 06-30-9279407 vagy 06-30-7302414  
Tel./Fax: 06-94-386191 
Email: szabosirko@gmail.com 
Web: www.szabosirko.hu 
 
MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-, 
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,  
URNA- SÍREMLÉKEK 

 
Széles szín– és formaválaszték! 

 
A hét minden napján állok rendelkezésére! 

Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó 

A Napos Mező Pékség  
várja kedves vásárlóit hagyományos és 

reform pékáruk nagy választékával. 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári és szombathelyi üzleteinkben: 
 

Sárvár, Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 

Sárvár, Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 

Sárvár, Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  

Szombathely, Szent Imre herceg utca 1. 

Szombathely, Welther Károly utca 14. 

 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

BÖGRÉS-MÁKOS SZŐLŐVEL 

Hozzávalók: 
(15-16 szelethez): 
2 tojás, 
1 bögre cukor, 
10 dkg vaj, 
1 citrom reszelt héja, 
1 mokkáskanál őrölt fa-
héj, 
1 csomag sütőpor, 
1 bögre liszt 
1 bögre darált mák, 
1 bögre tej, 
25 dkg fehér szőlő, 
vaníliás porcukor a tála-
láshoz. 
 

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: Csitkovicsné Cséve Viktória, Bük,  
Táncsics u. 18. Tel.: 06-30-633-0453 

 
 
 
 

 
Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  

indul Bükön havonta. 
Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-30-4821130 

A tojásokat a cukorral és a puha 

vajjal fehéredésig keverjük, majd 

hozzáadjuk a reszelt citromhéjat, 

az őrölt fahéjat, a sütőporral elke-

vert lisztet, a darált mákot és a 

tejet. Ezután csomómentes egy-

nemű tésztává keverjük, sütőpa-

pírral bélelt tepsibe öntjük, elsi-

mítjuk, a tetejét megszórjuk a 

megmosott, leszemezett szőlő-

vel, és 180 fokos sütőben 30-35 

perc alatt pirosra sütjük. Ha elké-

szült, kihűtjük, kiborítjuk a tepsi-

ből, lehúzzuk róla a sütőpapírt, és éles késsel 3x5 vagy 4x4 darabra vágjuk. Vaní-

liás porcukorral megszórva kínáljuk. (Forrás:  www.mindmegette.hu) 

http://www.mindmegette.hu/hatarozo/37
http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46840
http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46840
http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46086
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/41

