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„Advent harmadik vasárnapján, örömva-
sárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének kö-
zelségét ünneplik, ez a vasárnap kiemelkedik a többi 
közül, advent második felének kezdetét jelzi. A kos-
zorúkon ezen gyertya színe a rózsaszín, amely az 
örömöt szimbolizálja.” 

Falunkban ezen a vasárnapon került sor a VI. 
BŐI ADVENT ren-
dezvényre, amit a 
szokásos várakozás 
előzött meg. Az 
időjárás ezúttal is kegy-
es volt a rendezőkhöz 
illetve a 
résztvevőkhöz : 
verőfényes délutánon 
vette kezdetét a pro-
gram. 

Kettő órakor 
Jákó Melinda mondta 
el az ünnepi köszöntőt, 
majd Vincze Simon 
verselt a résztvevő 
közönségnek. Ezek 
után következett az 
óvodás csoportok 
műsora : mind a 
CSŐRIKE mind a SÜNI 
csoport kitett magáért .  A két ovodás csoport műsora 
közé ékelődött egy szép Betlehemi játék Vincze Erzsi 
vezetésével. Az ovis műsorokat Turbucz Márk verse 
követte a színpadon.  

A „BŐI NŐI” meglepetés műsoraként beha-
rangozott Flashmob nagy feltűnést keltett a 
karácsonyi forgatagban majd a színpadon. A bői női 
nem véletlenül került idézőjelbe a programmban, his-
zen elég egyedi összetételben léptek fel. Jó volt látni 
a „friss igazolásokat” a hölgyek közt…a büki férfikar 
bői elemeivel (Simon Feri bácsi, Tóth Pista bácsi) il-
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 A bői önkormányzat lapja,  
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letve helyi hangokkal (Tárczy Dani bácsi, Marton Jóska 
bácsi, Hajós Attila, Dan Zsolt, Dan Virág) erősítettek a 
hölgyek. Örömteli látvány volt, ahogy a fiatalok 
„rászálltak” erre a műsorra: Vincze Nati fuvolával, Dan 
Sebi gitárral, Babos Orsi-Kovács Kitti furulyával tette 
színesebbé az előadást. Külön elismerés és köszönet 
Dohi Zsoltnak, aki hegedűszólóval vezette fel a műs-
ort. 

Ezt követte Barasics Edina vezérelt Angya-
ltánc, majd Kovács Kitti magával ragadó énekénél me-
ggyúlt a harmadik adventi gyertyaláng. 

E szép délután 
lezárásaként került sor a 
Falu tortájának 
szétosztására, ami idén 
is mindenki mege-
légedésére szolgált. Kös-
zönet Jankovics Beának 
a nagyvonalú fel-
ajánlásért! 
A műsorszámok szüne-
tében illetve azt kö-
vetően mindenkit vártak 
a JÓTÉKONYSÁGI 
KARÁCSONYI VÁSÁR 
standjai. Ki ajándéktárg-
yakkal, ki forralt borral, ki 
teával-punccsal,  más 
sült kolbásszal és volt aki 
kürtős kaláccsal készült. 
Természetesen nem 
hiányozhattak a vásári 
forgatagból a már megs-

zokott ínyencségek sem, mint sült gesztenye, rétes, 
méz, mézes kalács, házi sütemények.  

A JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI VÁSÁR 
felajánlásai ebben az évben is a GYERMEKMOSOLY 
ALAPÍTVÁNY  működését segítik. 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREK-

BEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK ! 

 
Danné Kumánovich Tünde 

 ADVENT 
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Önkormányzati hírek 

 A képviselő-testület 2016. október 17-
én megtartott ülésén értékelte a kalwangi 
utazás tapasztalatait. Megállapította, hogy a 
rendezvényen való részvétel erősíti a két te-
lepülés partneri kapcsolatát. 
A képviselő-testület döntött az Integrált Kö-
zösségi Szolgáltató Térben lévő üzlethelyi-
ség bérbeadásáról. 
A településen a települési szilárd és folyé-
kony hulladék elszállítását biztosító közszol-
gáltatási szerződések 2016. december 31. 
napjával lejárnak. A képviselő-testület aján-
latokat kért a közszolgáltatások ellátására. 
Az ülésen a képviselő-testület döntött még 
utak kátyúzásáról, a tűzoltószertár épületé-
hez esőbeálló létesítéséről. Ez utóbbi kiala-
kításával a munkába járok autóbuszra vára-
kozását kívánta könnyebbé tenni. Határozott 
a testület továbbá a kistraktorhoz egy után-
futó vásárlásáról, mellyel a jármű többcélú 
használatát kívánja elősegíteni. 
A képviselő-testület sikeresen pályázott szo-
ciális tűzifa biztosítására.  
 2016. november 20-án megtartott ülé-
sén megalkotta a tűzifa kiosztását sza-
bályzó rendeletét. A rendelet a pályá-
zatban előírt kötelező előnyben része-
sítésen túl előnyben kívánja részesíteni 
a kiosztásnál a közfoglalkoztatásban 
részesülőket, továbbá azokat a 80 év 
felettieket, akiknek családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem éri el a 90.000.
- forintot, az e korhatárt el nem érőknél pedig 
azokat, akiknek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a 80.000.- forintot. A 
képviselő-testület először alkotott ilyen tár-
gyú rendeletet, a következő években a ta-
pasztalatok alapján fogja azt módosítani. 
A képviselő-testület határozott a BURSA 
HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályá-
zatokról, minden pályázót támogatott. Az 
ülés végén a képviselő-testület hivatalból ál-
lapított meg rendkívüli települési támogatá-
sokat. 
 A képviselő-testület 2016. december 7
-én megtartott ülésén jóváhagyta 2017. évi 
belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőr a kö-
vetkező évben a gépjármű-üzemeltetést és a 
vagyongazdálkodást kívánja vizsgálni. 
A képviselő-testület elfogadta új beszerzési 
szabályzatát. A szabályzat a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beruházások eljárási 
rendjét szabályozza. A képviselő-testület dön-
tése alapján a szabályzatban előírt eljárási 
rendet 3 millió forintot elérő beszerzés esetén 
kell alkalmazni. 
A képviselő-testület sajnálattal állapította meg, 
hogy a települési szilárd hulladék elszállításá-
ra a megye legtöbb településéhez hasonlóan 
nem érkezett ajánlat. Időközben megyei koor-
dináció keretében a soproni STKH 2017. janu-
ár 1. napjától 2017. december 31. napjáig 
szerződésben vállalta a hulladék elszállítását. 
A szerződést a képviselő-testület jóváhagyta. 
A korábbi szolgáltatók várhatóan alvállalkozó-
ként bekapcsolódnak a feladat ellátásába. A 
folyékony hulladék elszállítását további 3 évre 
Szabó Norbert elvállalta. 
A képviselő-testület jóváhagyta a Répcementi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-
dásának módosítását. Csepreg Város a belső 
ellenőrzés feladatait a jövőben nem a társulás 
keretei között kívánja ellátni. 
A képviselő-testület határozott arról is, hogy 
pályázatot nyújt be gépbeszerzésre a mező-
gazdasági utak karbantartását célzó pályázati 
kiírás alapján. Az előkészítéssel a polgármes-

tert bízta meg. A pályázat 2017. január-
jában nyílik meg. 
A képviselő-testület foglalkozott a me-
gyei foglalkoztatási paktumhoz csatlako-
zás kérdésével. A település munkaerő-
piaci helyzete jelenleg kedvező, így a 
testület nem tartotta szükségesnek a 
csatlakozást. 

Az ülés végén a képviselő-testület kérelemre 
állapított meg rendkívüli települési támogatá-
sokat. 
A képviselő-testület idei utolsó ülését várható-
an 2016. december 20-án tartja meg, az ülé-
sen bírálja el a szociális tűzifa juttatásra beér-
kezett kérelmeket. 
Végezetül Magam és a Bői Közös Önkor-
mányzati Hivatal minden dolgozója nevében 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kívánok! 
 

Bő, 2016. december 18. 
 

Dr. Vincze György 
jegyző 
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Aktualitások 

POHÁRNOK JENŐ: KARÁCSONYFA  ALATT 

Eljött a nap, mit várva-vártunk,  
Az égen csillagfény ragyog,  
Jézuska fáját ím' elhozták  
A halkan szálló angyalok. 

Szeretettel várunk Minden Kedves Bőit és Bőben Szilveszterezőt 

2016. 12. 31-én 23.30 órától  a  FŐTÉRRE,  
hogy együtt koccinthassunk az új évre! 

A szükséges felszereléseket :-) (pezsgő és poharak) kérjük minden résztvevő igény sze-

rint szíveskedjék magával hozni! 

AZ ÉJFÉLI TÜZIJÁTÉK adományokból jön össze (nagysága, hossza az anyagi vagy 

rakétabeli támogatások függvénye), ezért kérünk MINDENKIT,  aki valamilyen módon - főleg rakétákkal 

vagy anyagilag - hozzá tudna járulni a tüzijátékhoz, az jelentkezzen Németh Antal képviselőnél, hogy na-

gyobb élményben lehessen részünk!!! Sok kicsi sokra megy! Köszönjük előre is! 

FALUKARÁCSONY 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját  
2016. 12. 22-én a Művelődési Házban (IKSZT)  

18.00 órakor kezdődő  
F A L U K A R Á C S O N Y R A. 

Műsort adnak: 
A Bői Általános Iskola 5. osztályos tanulói és a Bői Női Kórus 

A műsor után mindenkit szeretettel várunk egy pohár forralt borra vagy  
teára és pogácsára. 

SZILVESZTER FLASH MOB 

Újságunk 2016. 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.  

Köszönjük neked, édes Jézus,  
Hogy szíved minket így szeret,  
S az angyalok dalával együtt  
Dicsőítjük ma szent neved! 

S ha elmúlik majd a karácsony,  
Te akkor is maradj velünk,  

Míg élünk, ezt a kis családot  
Szeresd, ó édes Istenünk!  

A bői gyerekeket is meglátogatta a Mikulás, 2016. december 05-én. Délután, 
18:00 óra magasságában ért településünkre a Joulupukki, aki elmondása sze-
rint a krampuszait más településeken hagyta, hiszen Bőben csak jó gyerekek 
laknak. Igaz, hogy tavaly óta kicsit öregedett, mert a puttonyát sem bírta már 
el, segítségre volt szüksége és sajnos a 95 gyermek nevét is elfelejtette, akiket 
jó viselkedésükért megajándékozott. 
Nagy örömmel fogadta a gyermekektől a verseket, énekeket illetve a rajzokat, 
melyeket a kicsiktől kapott s azt ígérte, hogy ha egészsége engedi, akkor jövő-
re is ellátogat Bőbe.  

(Jákó Melinda) 

BŐBEN JÁRT A MIKULÁS 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

Október hónapban ismételten rózsafűzért imádkoztunk a köznapi szentmisék előtt és a vasár-
napi litánián. Köszönet az ügyes előimádkozóknak. 
November 2-án Halottak napja ünnepén a temetőben imádkoztunk elhunytjainkért. 
November 5-én, Imre napján, szentmisében imádkoztunk Szent Imre herceghez ifjúságunkért. 
November 6-án, vasárnap, a búcsúi szentmisén Tóth Zoltán, kőszegi Verbita atya mondott 
szentbeszédet.  
November 26-án, a büki plébánián, a gyerekek adventi koszorúkat készítettek, amit a Plébá-
nos Úr az első adventi szentmisén megáldott.  
December hónapban hétfőn, szerdán és pénteken rorátéra, hajnali misére várjuk a híveket. A 
korai időpont ellenére, Istennek hála, nagyon sok felnőtt vesz részt, a gyerekek körében, azon-
ban kicsit passzívabb a részvétel.  
 
Nagy köszönet a hölgyeknek, akik hétről hétre énekükkel szebbé teszik a szentmise áldozatot! 

(Sza.Bo.Ma.) 

 

 

 

December 24-én: 22.00 órakor 

December 25-én.:08.30 órakor 

December 26-án: 08.30 órakor 

December 27-én Bükön: 17.00 órakor  

December 31-én: 15.00 órakor Hálaadás 

Január 01-jén: 08.30 órakor 

(Sza.Bo.Ma.) 

ÜNNEPI MISEREND Kegyelmekben 
Gazdag Kará-

csonyi Ünnepe-
ket és Istentől 
megáldott Bol-
dog Új Eszten-
dőt kívánok a 
bői híveknek! 

Jász László  

plébános 

Az iskola és óvoda hírei 

A nyári pihenés után szeptemberben újra elkezdődött az óvo-
dai élet. Néhány új kisgyerek érkezett óvodánkba, akik kisebb 
zökkenőkkel, de folyamatosan beilleszkedtek a közösségbe. 
Azóta is folyamatosan érkezik egy-egy kisgyerek óvodánkba. 
Az őszi programjaink hagyományosan a szüret, állatok napja, 
családi délután, Márton nap.  
A szüret mindig az óvodában kezdődik szőlődarálással, prése-
léssel. A frissen préselt mustot megkóstoljuk, majd viszünk az 
iskolába is kóstolót. Ebben az évben is így történt. Egy kedves 
Apuka, akinek a kisfia már első osztályos, az idén kistraktorral 
vitte a gyerekeket a felvonulásra, amit az ovisok nagyon élvez-

tek. Itt is szeretnénk megköszönni M. Vilinek a meglepetést.  
A családi délutánon, ahol akadályverseny keretében sétálunk át Górba, ott virslit, szalonnát sütünk. 
Minden évben valamilyen plusz programmal is kedveskedünk a szülőknek, gyerekeknek. Az idén a 
DOTTO vonattal utaztunk át Bük-fürdőre és vissza.  Az utat énekelve, beszélgetve, jókat nevetve tet-
tük meg. Kellemes délutánt töltöttünk együtt a szülőkkel, gyerekekkel, testvérekkel. 
Október 4-én az Állatok napján Győrbe utaztunk autóbusszal az Állatkertbe. A felújított állatkertbe na-
gyon jól éreztük magunkat. Miután megnéztük az állatokat a játszótéren nagyon jót mozogtunk. A tízó-
rai, ebéd nagyon jól esett a jó levegőn.  

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 

ÓVODAI TÖRTÉNÉSEK 
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ALAPÍTVÁNYI BÁL 

2016. november 26-án rendezte meg a Szülői Munkaközösség és a Gyermekmosoly alapít-
vány a már hagyományos jótékonysági bálját. A  résztvevők   az ízlésesen feldíszített terem-
ben,  szépen terített asztalok mellett szórakoztak hajnalig. 
Az est programját egy meglepetésműsor tette színessé. A talpalávalót Bakos Roland szolgál-
tatta. A tombola sorsoláson sok értékes tombolatárgy talált gazdára.  
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az 
est sikeréhez. (Babos Nóra) 

 
 

A Márton napot a Bői Főtéren szerettük volna megtartani a hagyományokhoz híven, de az időjárás köz-
beszólt, így a Kultúrházba mentünk be ott ünnepeltünk. A tanult énekeket, verseket bemutattuk a szü-
lőknek, testvéreknek, vendégeknek. 
A téli időszak az első Adventi gyertya meggyújtásával kezdődött, ahol a bői óvodások mondtak verse-
ket. Jelenleg a Szállást keres a Szent család hagyományát elevenítjük fel. Mindennap, kilenc napon 
keresztül megyünk a családokhoz énekelünk, verselünk beszélgetünk. Köszönjük a családoknak, akik 
befogadnak bennünket. Így is készítjük szívünket, lelkünket a Karácsony ünnepére. 
Az elmúlt hónapokban az Óvoda konyáját sok új eszközzel, edénnyel tudtuk felújítani, modernizálni, 
ezzel is szeretnénk könnyebbé tenni a konyhai dolgozók munkáját. Köszönet érte a fenntartóknak. 
Sajnos egy szomorú dolog is történt az Intézményünkben Giczinger Józsefné Ili /Ilka/ itt hagyott ben-
nünket. Nagyon hiányzik. Hiányzik vidámsága, beszólásai, viccelődései, bolondozásai. Nyugodjék bé-
kében! 
Szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki ebben az évben is segítette munkánkat. A fenntartók-
nak, hogy folyamatosan támogatják intézményünket.  
Megköszönöm a munkatársaimnak áldozatos munkájukat, aktivitásukat, hogy megtesznek minden tőlük 
telhetőt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat egész nap, napról –napra az óvodában. 
Kívánok mindenkinek Boldog karácsonyt, kegyelmekben gazdag új évet. 

Az óvoda dolgozói 

(Folytatás a(z) 4. oldalról) 

ISKOLÁS MAKETTÉPÍTŐK SIKERE SZOMBATHELYEN 

 2016. 12. 08-án iskolánk 8. osztályos—Németh 
Izabella, Pup Csongor és Tóth Patrik  
összeàllítású—csapata  
II. helyezést,  
míg a 7. osztály —Gönczöl Bendegúz, László Olivér, 
Papp Zénó—alkotta csapat  
III. helyezést  
ért el a szombathelyi 
makettépítô verse-
nyen. A szom-
bathelyi püspökpa-
lota  modelljét 
rakták össze.  
 
 Gönczöl Be-
degúz a verseny 
elméleti részében I. 
helyezést ért el.  

Gratulálunk!  (Babos Nóra) 
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Kulturális hírek 

 Bár kevés idő telt el, az utolsó beszámoló óta, de a két hónap alatt sem szűkölködtünk a programok szem-
pontjából az IKSZ T-ben. 
N ovember első hetében, helyet biztosítottunk a véradás lehetőségének (november 04-én). A véradást meg-
előzően, a helyszínen lévő orvosnő rögtönzött szűrővizsgálatot s tanácsadást nyújtott a véradók számára. Egy 
héttel később (november 11-én), gyerekzsibongástól csengett a művelődési ház termei, mert a rossz időjárásnak 
köszönhetően, a Bői Óvoda két csoportja tartotta a Márton napi lámpás felvonulást, melyet egy kis műsor köve-

tett. 
 November 20-án került sor, immáron második 
alkalommal a nyugdíjas találkozóra, melyet a Bői 
Önkormányzat s az IKSZT, közösen szervezett a 
nyugdíjasok számára, ösztönözve ezzel őket, a közös-
ségi életre s alkalmad adva egy kellemes délutáni  
beszélgetésre. Ha már összejövetelről van szó, akkor 
elengedhetetlen a műsorsorozatok megvalósulása is. 
Első sorban, a polgármester úr, Hajós Attila köszöntöt-
te a jelenlévőket, majd a gyerekekből összeállt csoport 
kedveskedett a nyugdíjasoknak egy kis verses, mesés 
előadással, melynek végén, egy emléklappal lepték 

meg a kedves vendégeket. A gyerekeket követően, az Új Európa Alapítvány arcaként köszönthettük Kiss Márton 
Balázst. A zongoraművész, az eljátszott darabokat a közönség kedvéért hozzáértő módon adta elő, kotta nélkül. 
Figyelemre méltó az a tény is, hogy a felé irányuló segítő és támogató hozzáállást ő maga jótékonysági hangver-
senyek megtartásával igyekszik megköszönni, így akart kedveskedni a Bőieknek is. Az ő előadását követően ke-
rült sor a közösen elfogyasztott vacsorára illetve az élőzenés hangulatos társalkodásra, melyet egy  nótázással 
zártunk. Ha már a nyugdíjasoknál tartunk, akkor mindenképp megemlíteném a nyugdíjas klub színházlátogatását 
is a szombathelyi Weöres Sándor Színházban, ahol a Mágnás Miska című színdarabot tekintettük meg. A prog-
ram megvalósulásáért köszönetet mondunk a Bői Önkormányzatnak, illetve képviselő testület tagjainak, hogy si-
keresen megvalósíthattuk ezt a közös tervet. 
 Az év legkedvesebb időszakához érve, a bői adventi koszorú gyertyái is meggyulladtak sorban, hétről hétre 
jelezve a karácsony közeledtét s a hangulatot fokozva minden hétre szerveztünk egy kis műsort. Első gyertya-
gyújtás alkalmából a helyi plébános urat kértük meg, hogy szentelje meg  a koszorút, melyet a Bői Óvoda  műso-
ra követett. A második gyertya meggyújtásához a műsort a helyi gyerekekkel állítottuk össze, fokozva ezzel a ka-
rácsonyi hangulatot, valamint a gyertyaláng fellobbanását követően, Kovács Kitti énekelte el az „Ádventi hírnök” 
című ének első két versszakát. A harmadik gyertyagyújtásra a Mosoly tánccsoportot kértük fel egy „Angyalok Tán-
ca” címen szereplő előadás erejére, amit követően úgyszintén Kovács Kitti énekelte el az „Ádventi hírnök” című 
ének első három versszakát. Az ádventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtásához összeállított  program 
szereplői a Bői Női Kar volt, akik már hagyományt terem-
teve zárják az ádventi időszakot.  Minden gyertyagyújtás 
alkalmával forralt borral s teával kedveskedtünk a téren 
megjelenteknek. 
Engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet minden-
kinek, aki bármi módon segítségemre volt a programok 
megvalósításában illetve véghezvitelében. 
 Megemlíteném még a kézműves foglalkozásokat, 
melyeket a közelgő ünnepek alkalmával: mikulásváró, 
karácsonyváró foglalkozásokat szerveztünk, valamint 
részt vettünk, három alsós diákkal a Sárvári Könyvtár által 
szervezett MOMÓ néven ellátott vetélkedőn, mindezen 
programot koordinálta és finanszírozta a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. 
 Az év utolsó programjára szeretném meghívni na-
gyon sok szeretettel, településünk minden lakóját, még 
pedig a FALUKARÁCSONYI ünnepségre, melynek idő-
pontja: 2016. december 22., délután 18:00 óra. 
A 2016-os év végéhez érve szeretnék köszönete mondani minden egyes személynek, intézménynek, szervezet-
nek, akik támogattak egész évben, bátorítottak s segítségemre voltak, bármilyen módon, az éves munkámban. 
Részemről egy sikeres évet tudhatunk mögöttünk, az IKSZT közösségi életében s bízom benne, hogy jövőre is 
számíthatok Önökre. 
 
A közelgő ünnepek alkalmával szeretnék mindenkinek kívánni egy békés, boldog Istentől megáldott, meg-
hitt karácsonyi ünnepet s örömökben, sikerekben gazdag új esztendőt. 

Jákó Melinda 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI 
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Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szere-
pel. A szövetség átszervezése folytán a sárvári csoportban 
jelenleg 16 csapat versenyez. A bővülő létszám 
„komolyabbá” tette a bajnokságot, nehezebb lesz kitűzött cé-
lunkat – dobogón végezni – elérni. 
 
Az őszi idényt nagyobb reményekkel kezdtük, hisz a játékos 
állományban nagy „mozgás” nem volt. Eligazolt Boros Tamás 
(a Simaság csapatát erősíti), visszatért Babos Tamás, Hor-
váth Patrik, Horváth Marcell, Bogdán Roland, Barcza Dávid. 
Bükről igazolt hozzánk Kondor Gergő és új igazolással a csa-
pathoz került Sümegi Norbert.  
 

A 2016 -2017 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. Annak ellenére biztató a szereplés, hogy 
becsúszott néhány nem várt vereség. Jelenleg az 5. helyen 28 ponttal áll csapatunk a baj-
nokságban,  15 mérkőzés, 9 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség 50 rúgott gól, 24 kapott 
gól.  
 
A tavalyi bajnokság ezen időszakában a 
fenti mutatók lényegesen szerényebbek 
voltak.(14 mérkőzést követően 6. helye-
zés, 20 pont, 6 győzelem, 2 döntetlen, 6 
vereség 24 rúgott gól, 25 kapott gól). 
 
A 2015-17 évi TAO pályázatunkat elbí-
rálták, melynek eredményeként 2 millió 
forintot fordíthatunk a pálya kerítésének 
további építésére, a futballkapuk cseré-
jére és edzés eszközök beszerzésére. 
 
Köszönjük támogatóink (Bő Község 
Önkormányzata, Büki Gyógyfürdő Zrt., Westhigénia Kft., FABRIKA Kft., BAUWERK-N 
Kft., ÁB SPEED Kft., Szabó Sírkő Kft., DAN BOROZÓ, Ernhardt Panzió, és Rácz Elemér), 
ez évi segítségét, szurkolóink segítő biztatását.  
 
Nekik és minden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 
új esztendőt! 

Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: Úton a cél felé Sport 

TÉLEN IS SPORTOLHAT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

A téli időszakban sem tart zárva az IKSZT ajtaja! Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk, aki asztaliteniszezni vagy csocsózni 
szeretne, akár csoportosan is, hiszen három asztal áll az érdek-
lődők rendelkezésére. 
 
NYITVATARTÁS:  
HÉTFŐ: 13.00-19.00 óra, KEDD: 09.00-19.00 óra, SZERDA: 13.00-
20.00 óra, CSÜTÖRTÖK: 13.00-19.00 óra,  PÉNTEK: 14.00-21.00 
óra,  SZOMBAT:13.00-19.00 óra, VASÁRNAP: zárva. 
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Recept sarok 

Reklám 

 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-30-2266351 

Hozzávalók: A piskótához: 120 g vaj, 80 g porcukor, 
6 db tojássárgája, 120 g étcsokoládé (53%-os), 6 db 

tojásfehérje, 160 g kristálycukor, 120 g búzaliszt (BL55), 50 g mandula (szeletelt). A be-
vonóhoz:150 ml víz, 260 g porcukor, 45 g vaj, 5 ml ételecet (10%-os), 210 g kakaópor - 
holland. A töltelékhez:  210 g sárgabarack lekvár 

Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 170 C-ra, és egy 22 cm átmérőjű tortakarika alját kibé-

leljük szilikonos sütőpapírral. A piskótához való csokoládét vízgőzre tesszük olvadni. A 

vajat egy tálban a porcukorral kihabosítjuk. További habosítás mellett egyenként hozzá-

adjuk a tojássárgákat. Ha a tojássárgákat felvette a vaj, folyamatos keverés mellett hoz-

zácsurgatjuk az olvasztott csokoládét. Alaposan keverjük el, majd tegyük félre a keveréket. Egy másik tálban a 

tojásfehérjét a kristálycukorral kemény habbá verjük. Most a csokoládés keverékhez lassú mozdulatokkal kever-

jük hozzá a tojásfehérjehabot, majd kis adagokban a lisztet, szeletelt mandulát. Figyelem! A masszát keverjük 

teljesen homogénre, de ne keverjük túl! Ha elkészült a massza, beletesszük a sütőformába, és előmelegített sütő-

ben, 170 C-on, kb. 60 perc alatt készre sütjük légkeverés nélkül! A piskóta kisültét tűpróbával ellenőrizzük! Elké-

szítjük a bevonómasszát is. A kakaópor kivételével mindent mérjünk ki egy gyorsforralóba, forraljuk fel. Ha felforrt, 

adjuk hozzá a kakaóport, botmixerrel egyneműsítsük, a sűrűséget vízzel állítsuk be. A töltelék következik. Forral-

juk fel a gázon a baracklekvárt. A piskóta tetejét vágjuk le simára, majd a tölteni való részt vágjuk vízszintesen 

félbe. Az alsó felére hordjuk fel a forró baracklekvár felét, tegyük rá a piskóta tetejét, majd kívülről is kenjük át a 

tortát a maradék forró baracklekvárral, végül tegyük a tortát a hűtőbe, legalább egy órára. Ha kihűlt, vonjuk be a 

bevonóval, majd egy órára tegyük hűtőbe. Ha nem elég sima az áthúzó felmelegítés után, nyugodtan turmixoljuk 

át botmixerrel. Ha kihűlt a torta, forróvizes késsel szeleteljük. (A fotó a híres bécsi Hotel Sacher cukrászda —  

fadobozos Sachertortákkal dekorált—kirakatáról készült.) 

 

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 

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: Czitkovicsné Cséve Viktória, Bük,  

Táncsics u. 18. Tel.: 06-30-633-0453 

 
A Napos Mező Pékség  

várja kedves vásárlóit hagyományos és 
reform pékáruk nagy választékával. Ter-

mékeinket megvásárolhatják                               
sárvári és szombathelyi üzleteinkben: 

  

 Sárvár, Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 

 Sárvár, Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 

 Sárvár, Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  

  

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

SACHERTORTA 

http://aprosef.hu/hozzavalo/vaj
http://aprosef.hu/hozzavalo/porcukor
http://aprosef.hu/hozzavalo/tojassargaja
http://aprosef.hu/hozzavalo/csokolade_et_53_os
http://aprosef.hu/hozzavalo/tojassargaja
http://aprosef.hu/hozzavalo/tojasfeherje
http://aprosef.hu/hozzavalo/kristalycukor
http://aprosef.hu/hozzavalo/buzaliszt_bl55
http://aprosef.hu/hozzavalo/porcukor
http://aprosef.hu/hozzavalo/vaj
http://aprosef.hu/hozzavalo/etelecet_10_os
http://aprosef.hu/hozzavalo/porcukor
http://aprosef.hu/hozzavalo/kakaopor_holland

