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Örök várakozásban élünk mindig, de az Advent de-
cemberi csendje, hatalmába keríti az embert, nincs 
bizonytalanság az érkezés felől, biztosak vagyunk, 
hogy eljön, akit várunk, eljön a Karácsony. Sorra 
meggyulladnak az adventi gyertyák, meleg kalács illa-
ta tölti be életterünket, lelkünkben fehéren hull a hó, 
felvesszük ünneplő ruhánkat, mert így illik várni az 
Angyalt. Az üzletekben tolongás, mindenki ajándékot 
vásárol, meglepetést készít szeretteinek, tele va-
gyunk külső csillogással, de vajon felkészítettük-e a 
lelkünket a Megváltó befogadására? Megsokasodnak 
a tennivalók, kitakarítjuk lakásunkat, ünnepi ételeket, 
süteményeket készítünk, karácsonyfát díszítünk, alat-
ta ott vannak az ajándékok, tehát minden kész van, 
mindent elvégeztünk. Sok volt 
a dolgunk s nem volt időnk, 
hogy lelkünket is megtisztít-
suk, hisz Krisztus nem a tisz-
taszobába akar belépni, Ő a 
lelkünk ajtaján kopogtat és bi-
zony nagyon sokan nem ké-
szültünk fel a vendégfogadás-
ra. Nem tudunk ajtót nyitni, 
vagy már az ajtónkat is befa-
laztuk? Sohasem késő meg-
tenni az első lépést, halljuk 
meg a kopogtatást lelkünk aj-
taján, mely lágyan, finoman, 
rezzenés szerűen hangzik. 
Nézzünk szembe önmagunk-
kal, és az ajándékok mellé tegyük oda szívünket is, 
hogy általa igazi értéket adhassunk. Hogy mélységé-
ben érezhessük meg a Megváltó szeretet ünnepét, az 
általunk befogadott Krisztus örök parancsolatát, hogy 
általunk is jobbá váljon a világ. Úgy osztogassunk, 
hogy minden sokszorosan térül majd meg bennünk, s 
meggyújtott gyertyáink lángja így áraszt igazi fényt, 
meleget. Világítsanak a belső fények, életünk befoga-
dó jászollá váljék, hogy bennünk is megszülethessék 
a Krisztus. 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

Ebben a várakozásban, együtt ünnepelhettünk kicsit, 
Bőben is, hiszen idén, hetedik alkalommal került meg-
szervezésre, a bői advent, mely esemény, nagyon sok 
időt és energiát vett igénybe. Idén is elfoglalták a stan-
dokat a civil szervezetek, intézmények, klubok, egyéni 
vállalkozók, és választékosabbnál választékosabb por-
tékákkal, ételekkel, italokkal, ajándéktárgyak árusításá-
val álltak rendelkezésre a kíváncsiskodó látogatók szá-
mára. Idén, először vásárolhattunk velőspirítóst, az ad-
venti vásáron, de a kürtőskalácstól, az ajándéktárgya-
kig, minden kapható volt a feldíszített standoknál. 

Az ünnepi programsorozatokat, Hajós Attila, polgár-
mester úr nyitotta meg, majd a Bői Óvoda két kis cso-
portja mutatta be, aranyos, évszaknak megfelelő mű-
sorát. A két ovis csoport fellépése között, a Bői Általá-
nos Iskola nyolcadikos osztályának diákjai, a megszo-
kottól eltérően, nem pásztorjátékot adott elő, hanem, 

Fekete István: December című 
művét játszották el, Vincze Er-
zsébet irányításával. A délutánt, 
az a hölgyekből álló csapat szí-
nezte, akik nélkül, Bőben egy 
rendezvény sem valósulhat 
meg, és akik készséggel állnak 
rendelkezésünkre, a Bői Női 
Kar. Majd őket követte a Falu 
Tortájának felszelése és fo-
gyasztása, amit Jankovics Beá-
tának köszönhettünk, majd vé-
gezetül, a második gyertyagyúj-
tás eseményeként, Kovács Kitti 
énekcsokrát hallgathattuk meg. 

  Köszönet mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult, 
a hetedik Bői Advent megvalósulásához, támogatásá-
hoz, és bár nagyon hideg szél fújt, ami rontott a lélek-
szám jelenlétét, de aki részt vett a nap eseményein, 
sok élménnyel térhetett meleg otthonába. 

Az árusításokból befolyt összeget, a rendezvény szer-

vezői, a Gyermekmosoly Alapítványnak ajánlották fel. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs 

Bői Advent 
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2017. évi belső ellenőrzési tervét. A képvi-
selő testület elfogadta a Helyi Esélyegy-
enlőségi Program felülvizsgálatát. A képvi-
selő-testület elbírálta a BURSA HUNGARI-
CA felsőoktatási ösztöndíj pályázati 
rendszer keretében beérkezett pályá-
zatokat és minden igénylőt a 10 hónap 
szolgalmi időszakra havi 4000.- forint 
támogatásban részesített. 
 
 A képviselő-testület 2017. december 
14-én megtartott ülésén elbírálta a rend-
kívüli települési támogatás me-

gállapítására beérkezett kérelme-
ket és a szociális tűziga bi-
ztosítására benyújtott kérelmeket. 
Az ülést követő együttes ülésen a 
képviselő-testület jóváhagyta a 
jogszabályi előírás alapján 
elkészítendő Településképi Arcu-
lati Kézikönyvet és az ehhez 
kapcsolódó rendeletet. A képvi-
selő-testületek elfogadták a jelen-
legi szolgáltató, az STKH Sopron 

ajánlatát, így a hulladékszállítási közs-
zolgáltatást 2020. június 30. napjáig to-
vábbra is a szolgáltató biztosítja.  A képvi-
selő-testületek felhatalmazást adtak a Bői 
Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy a 
munkaügyi központ által kiírt pályázaton 
pályázatot nyújtson be 50 év felettiek 
foglalkoztatásának támogatására. 
 
A Bői Közös Önkormányzati Hivatal 
minden dolgozója nevében áldott békés 
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kívánok! 

 
Dr. Vincze György, jegyző 

 
Bő, 2017. december 18. 
 

 

 

 A képviselő-testület 2017. október 
17-i ülésén rendeletet alkotott a szociális 
tűzifa igénylés helyi szabályairól, majd 
módosította 2017. évi költségvetését. 
A képviselő-testület elfogadta a helyi 
értéktár bizottság beszámolóját, 
jóváhagyta a helyi értékeket. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy viseli a 
gyermekek rota vírus elleni 
védőoltásának költségét. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy 50.000.- forin-
tos helypénz megfizetése esetén a búcsú 
napján engedélyezi a főtéren a 
mutatványosok kitelepülését.  
 
 A képviselő-testület 2017. 
november 14-én megtartott 
ülésén jóváhagyta a szociális ét-
keztetés és a házi segítség 
nyújtás új szakmai programját. Az 
új előírásoknak megfelelően ren-
deletben szabályozta a település-
rendezési eszközök módosításának part-
neri egyeztetési szabályait (korábban er-
ről határozatot kellett hozni). A képviselő-
testület törvényi előírásra átmeneti ren-
deletben szabályozta a reklámok el-
helyezésének szabályait. A képviselő-
testület határozott nyugdíjas találkozó 
megtartásáról. A képviselő-testület el-
fogadta a Bő Büki szél üdülőterület jo-
gharmonizációjáról szóló rendeletét. A 
képviselő-testület döntött a főtérre 
kiépített áramvételi kapacitás bővítéséről. 
A képviselő-testület egy tanuló Arany 
János programban történő részvételét is 
támogatta. 
 
 A képviselő-testület a 2017. novem-
ber 29-én megtartott együttes ülésen pál-
yázatot írt ki a hulladékszállítási közs-
zolgáltatás ellátására. A képviselő-
testület törvényi rendelkezés alapján 
kiegészítette építményadóról szóló ren-
deletét. Az elhelyezett reklámokért évi 
1000 ft/m2 építményadót kell a jövő évtől 
fizetni. A képviselő-testület jóváhagyta 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások KORMÁNYABLAK BÜKÖN 

 

 

SZILVESZTER FLASH MOB: KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ÉVET! 

Szeretettel várunk Minden Kedves Bőit és Bőben Szilveszterezőt 
2017. 12. 31-én 23.30 órától  a  FŐTÉRRE, 

hogy együtt koccinthassunk az új évre! 
A szükséges felszereléseket :-) (mint pezsgő és poharak) kérjük minden 
résztvevő igény szerint szíveskedjék magával hozni! AZ ÉJFÉLI 
TÜZIJÁTÉK adományokból jön össze (nagysága, hossza az anyagi vagy 
rakétabeli támogatások függvénye), ezért kérünk MINDENKIT,  aki vala-
milyen módon - főleg rakétákkal vagy anyagilag - hozzá tudna járulni a 
tüzijátékhoz, az jelentkezzen a képviselőknél, hogy nagyobb élményben 
lehessen részünk!!! Sok kicsi sokra megy! 

BŐBEN JÁRT A MIKULÁS! 

Bőbe látogatott a Mikulás. Először az 
óvodában és az iskolában tette tisztele-
tét a nagy szakállú, akit a gyerekek vi-
dám műsorral vártak, aztán a Diákön-
kormányzat Mikulása és krampuszai jár-
ták végig az osztályokat, nem kis megle-
petést okozva, este pedig sok kicsi és 
még kisebb örömére a Falumikulás hoz-
ta el ajándékait a Művelődési Házban 
éneklő, verselő sokaságnak. (BN) 
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Kulturális hírek ÉVES VISSZATEKINTÉS 

El sem hiszem, hogy egy újabb év végéhez értünk, pedig a teendők sokasága, a hagyo-

mányőrző programok megvalósítása, és az adventi időszak beállta is mind ezt igazolja. 

Örömmel és elégedettséggel tekintek vissza eme esztendő eseményeire, hiszen számtalan 

program, előadás és műsor valósult meg, településünk kulturális életében. 

Többek között, sorolhatnám: a könyvtári ismeretterjesztő programokat, társasjáték délu-

tánt, mesedélutánt, a farsangi mulatságokat, a nyugdíjas klub aktív programjait, az em-

lékműsorokat (március 15., október 23.),  kézműves foglalkozások, vers és prózamondó 

verseny, retró parti, májusfa állítás, anyák napi műsor, sakkverseny, könyvtári nap, nap-

közis tábor, gyermeknap, falunap, szüreti mulatság, nyugdíjas találkozó, Mikulás váró, 

Momó a könyvmanó (könyvtári rendezvény). Kapásból ennyi jutott eszembe, de biztos 

van olyan is, ami kimarad. 

Azt is büszkén írom meg, hogy vendégeink között tudhatjuk: A Tihanyi Tóth Vándor-

színpadot, a nicki Fergeteg néptánccsoportot,  az Inci Finci gyermekfoglalkoztatót, 

Éder Gábort, a Tompaládonyi Fiatalok Társulatát, a Sok szín Pad amatőr színtársu-

latot, Leblanc Győzőt és feleségét, Tóth Évát, a Big Mouse Bandet, a Mosoly Tánc-

csoportot,, a Répcementi Férfikart, a Bői Női Kart, a Bői Óvoda kis apróságait, a , 

Sütheő Lászlót. 

         Köszönetet szeretnék mondani, minden kedves támogatónak, aki segítségemre volt 

egész évben: Bő Község Önkormányzata (a képviselő testület, polgármester úr, polgár-

mester helyettes, jegyző úr), a Napos Mező pékség, a Kertalja vegyesbolt, Büki Művelő-

dési központ, A bői Kemencés Falusi Vendégház, a Bői Óvoda, Bői Általános Iskola ta-

nárai és tanulói, a Berzsenyi Dániel Könyvtár,  Tömböly Tímea, Simon Géza, a Dan Bo-

rozó, Bükfürdő ZRT. 

         Minden igyekezetemmel, szorgalmammal, és tapasztalatommal, próbáltam sokol-

dalú, színes, választékos, és minden korosztálynak megfelelő programokat szervezni, és 

bízom benne, hogy a ránk következő esztendőben sem hagyunk alább, valamint abban is 

bízom, hogy nagyobb lesz az érdekeltség, településünk közösségi életében. 

         Mivel elérkezett az év utolsó, de legcsodálatosabb ünnepe, szeretnék én is minden 

kedves olvasónak kívánni: békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepet, és sike-

rekben, egészségben gazdag új esztendőt. 

Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 

 FALUKARÁCSONY 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2017. 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. 

  
 Közreműködnek: 

A Bői Általános Iskola 5. osztályos tanulói 
A Bői Női Kórus 
  
A műsor után mindenkit szeretettel várunk egy pohár forralt borra 
vagy teára és pogácsára. 
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Októberben, hétközben a szent misék előtt 
és vasárnaponként a litánián rózsafűzért 
imádkoztunk. 
November 5-én templomunk védőszentjét, 
Szent Imrét ünnepeltük. 
Az ünnepi szentmisén Ádám atyától tanul-
ságos szentbeszédet hallhattunk az erköl-
csös, tiszta életről.  
December 3-án meggyújthattuk az első ad-
venti gyertyát. Ez azt jelzi, hogy hajnali 
misére hívjuk a felnőtteket, gyerekeket 
egyaránt. 
Az első hét tapasztalatai alapján, sajnos a 
gyerekek nagyon kevesen vettek részt, a 
felnőttek azonban szép számmal jöttek. 
Adventben az ünnepélyes gyertyagyújtást, 
és a vasárnapi szentmiséket a Bői Női Kar  
éneke teszi szebbé.  Köszönet érte! Várjuk az énekelni szerető, - tudó új tagokat. 
Az adventi időszakban vasárnap délutánonként " Szállást keres a Szent Család" imádságot 
imádkozzuk. 
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Szeretetteljes, Boldog  Új Évet Kívánok Minden-
kinek. 

Sza.Bo.Ma. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

Az iskola és óvoda hírei 

November 25-én rendezte mag a Szülői Munkaközös-
ség a Gyermekmosoly Alapítvánnyal karöltve az immár 
hagyományos jótékonysági estjét. A jó hangulat megte-
remtéséhez minden adott volt: A Művelődési Ház szé-
pen feldíszített nagytermében, ízlésesen megterített 
asztalok mellett foglalhattak helyet a vendégek, baráti 
társaságok. Italról a Dan borozó dolgozói gondoskod-
tak; a „bemelegítő” műsorszámok (salsa-táncosok, gitáros duó) után a minden korosztály igé-
nyeit kielégítő zenét Bakos Roli szolgáltatta; a tombolasorsolás során pedig kiderült, kik voltak 
aznap a legszerencsésebbek. 
Köszönet a SZM sokoldalú szervezőmunkájáért, a különböző felajánlásokért (tombola, belé-
pőjegy megvásárlása), valamint a megjelent vendégeknek, hogy ily módon is támogatták a 
rendezvény sikerét.  

Nagy Róbertné, a Szülői Munkaközösség elnöke 

ALAPÍTVÁNYI BÁL 2017. 

Újságunk 2017. 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. 
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A Bői Óvodában karácsonyi jókívánságai 

Vekerdy Tamás gondolataival szeretnénk az óvoda dol-

gozói nevében Boldog karácsonyi ünnepeket és kegyel-

mekben gazdag új esztendőt kívánni. Megköszönve az 

egész évben nyújtott segítséget az intézmény munkájá-

hoz. 

„A szülők pontosan tudják, hogy több időt kellene a csa-

láddal, gyerekekkel tölteni, de a mai rohanó világban ez 

sajnos egyre kevésbé valósul meg. Pedig éppen a fel-

gyorsult élet miatt most még nagyobb szükség van arra, 

hogy a szülő-gyermek viszony tartalmas és élményekkel 

teli legyen. Az is fontos, hogy a gyerekek megtanulják, 

hogyan lehet tartalmasan eltölteni az idejüket. Akik ezt 

az értékek megtanulják szüleiktől, van ott közös program, s ez szokássá válik számukra, azok a gyerekek 

serdülőkorban stabilabbak. Nem utolsó szempont pedig: meg lehet tudni a másikról olyan dolgokat, 

amelyeket más körülmények között nem osztanának meg egymással. 

Ahhoz, hogy mindenki élvezni tudja a közös játékot, a következő dolgokra érdemes figyelni: 

- Nyugodt környezet megteremtése 

- Tedd félre a gondokat, a házimunka is megvár 

- Életkornak megfelelő játékot adj! 

- Ha a dolgod miatt azt mondtad, hogy egy kicsit később játszol vele, akkor ezt mindig tartsd be 

- A játék hangsúlya az élvezet legyen 

- Ne irányítsd a játékát 

A játék a legfejlesztőbb tevékenység, de ha a gyerek nem beteg, nincs szüksége „fejlesztő” foglalkozás-

ra! Kedvesség kell, érzelmi burok, biztonság, mert akkor tud jól játszani, akkor tud elengedetten játszani, 

mesét hallgatni. 

Sőt: érzelmi biztonság és öröm nélkül nincs hatékony tanulás! A tanulás formája ilyenkor a spontán 

utánzás. Mert az a legfontosabb, ami játék közben és mesehallgatás közben történik, a belső fantáziavi-

lág megelevenedése, a belső kép készítése.” 

A karácsonyi ünnepekben sok-sok közös családi örömteli játékot és mesélést kívánunk! 

Az óvoda dolgozói 

BÉCSBEN JÁRT A 8. OSZTÁLY 

Osztályunk december 1-jén Bécsbe látogatott, 

hogy megnézzük a karácsonyi fényekben 

pompázó Császárvárost, megismerkedjünk a 

főbb nevezetességeivel, beleszippantsunk az 

ünnepi illatokba, érezzük az adventi hangula-

tot. Az első állomásunk a Schönbrunni Kastély 

volt, ahol megkóstoltuk a híres puncsot(a Kai-

ser Pfandl-nál a legfinomabb!) és idegenveze-

tőnk, Nóra néni nagy kedvencét: a diós nudlit almaszósszal! Majd buszos városnézés következett a 

Ringen. A Hundertwasserhaus után az út a Praterba, a bécsi vidámparkba vezetett. Itt mindenki felül-

hetett valamilyen attrakcióra. A szellemvasút volt a legnépszerűbb. A belvárosi gyalogos városnézést 

(az Opera-Kärntnerstr.-Stphansdom-Graben-Kohlmarkt-Hofburg-Herrengasse-Rathausplatz) sötétre 

időzítettük, hogy láthassuk a bécsi utcák egyedire tervezett karácsonyi díszkivilágítását. Mindenkit 

lenyűgözött a látvány és a hangulat. Végül a Rathausplatzon lévő vásárban—utolsó euróink elkölté-

sével—zártuk a napot. Jövő télen is szívesen visszatérnénk Bécsbe, de a következő 8. osztályé lesz 

a lehetőség, ahogy már 17 éve minden decemberben.  

 Szigeti Annamária, 8. osztály 
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Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel. A szövetség át-
szervezése folytán a sárvári csoportban jelenleg 15 csapat versenyez. Célunk 
továbbra is dobogón végezni. 
 

Az őszi idényt nagyobb reményekkel kezdtük, hisz a játékos állományban nagy 
„mozgás” nem volt. Eligazolt Bogdán Roland (az Ikervár csapatát erősíti). Négy játékost igazol-
tunk, Babos András és Babos Bence Bükről,  Hancz László Simaságról, Varga Márk a Győri 
Üstökösből igazolt hozzánk. 
 

A 2017 - 2018 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. A csapat rendkívül rapszódikusan szere-
pel, mindjárt az első két bajnokin méretes vereséget szenvedtünk, a Szergénytől idehaza 6 : 0, 
a Nagysimonyitól  - idegenben - 5 : 1. 
 

Jelenleg a 9. helyen 19 ponttal, 14 mérkőzés, 6 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség, 19 rú-
gott gól, 32 kapott gól. 
 

 A tavalyi bajnokság ezen időszakában a fenti mutatók lényegesen jobbak voltak: 5. helyen 28 
ponttal álltunk a bajnokságban,  (15 mérkőzés, 9 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség 50 rú-
gott gól, 24 kapott gól.) 
 

A 2017-18 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 5 millió forintot fordítha-
tunk a labdarúgó pálya belső korlátjának cseréjére, új labdafogó háló építésére, a futballkapuk 
cseréjére és sporteszközök beszerzésére. Sajnos az öltöző felújítása késik, mert az erre a cél-
ra beadott pályázatunk nem nyert. Az MLSZ megyei igazgatójától ígéretet kaptunk, hogy a kö-
vetkező évben az öltöző felújítási pályázatát támogatni fogják. 
 

A Szeleste-Pósfa SE csapata bérli pályánkat 2018 május-ig, -amíg a sajátjuk el nem készül-. 
Egyesületünk mérkőzésenként 15.000,-Ft-ot kap a használatért. Több szempontból is hasznos 
az együttműködés, egyrészt a pénz miatt, másodsorban a labdarúgást szerető szurkolók majd-
nem minden héten élőben  láthatnak mérkőzést. 
 

Köszönjük támogatóink (Bő Község Önkormányzata, Westhigénia Kft., FABRIKA Kft., 
BAUWERK-N Kft., ÁB SPEED Kft.,  DAN BOROZÓ, Ernhardt Panzió, Németh Tamás, Ifj. 
Kollár Balázs és Rácz Elemér) ez évi segítségét és szurkolóink segítő biztatását. 
 

Nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 
új esztendőt! 

Horváth Jenő 

Sport 
LABDARÚGÁS 

SÍELÉS 

 Többen is érdeklődtek már nálam, hogy az idei szezon-
ban is szervez-e az iskola ill. szervezek-e én síeléseket.   
 2018. január 1-től 12. évesnél idősebb buszok nem szál-
líthatnak iskolásokat külföldre (belföldre igen, szóval Szegedig 
el lehet menni, de Bécsig vagy Sankt Jakobig nem). Ez nagy-
ban megnehezíti a helyzetünket és leszűkíti az ausztriai kirán-
dulási lehetőségeinket.  

 1. Ha sikerülne is fiatalabb buszt szerezni, akkor valószínűleg csak messzebbről és az 
jóval drágább lenne, mint eddig.  
 2. Ha esetleg a megszokott busszal, magán vagy egyéb szervezésben (nem az iskola 
égisze alatt) terveznénk, akkor szülő-gyerek combó jöhetne csak szóba, viszont a családok 
ebben az estben valószínűleg inkább a személyautót részesítenék majd előnybe.   
 3. Vagy a szokásos busszal a kevésbé hóbiztos, belföldi, eplényi Intersport Síarénában 
lehetne még gondolkodni. Szóval törjük a felünket a megoldáson! Javaslatokat szívesen foga-
dok. (Babos Nóra) 
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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 lap-

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

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.  

 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok: FLÓDNI 

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

Autó, nagy- és kismotor vezetői tanfolyam 
indul Bükön havonta  

a Dr. Horváth Tibor utca 56. szám alatt. 
Érdeklődni lehet:  

Horváth Tibor Tel.: 06/30-226-6351  

Tészta: 1,5 kg liszt, 70 dkg vaj vagy margarin,30 dkg porcukor, 6 tojás sárgája, 2 tojás, 

3,5 dl fehér bor, 1 kk só. Robotgéppel összegyúrni, folpackba csomagolva 24 órát pihen-

tetni. Almatöltelék: 3 kiló alma meghámozva, vékony szeletekre vágva, 3 ek. méz, 3 ek. 

cukor, 2 ek fahéj, 15 szem szegfűszeg (teatojásba téve), 5 dl fehér kóser bor, zsemlemor-

zsa (amennyi a felesleges folyadékot felszívja) Az almát a mézzel, cukorral, borral, 

fehéjjal, szegfűszeggel megpárolni. Nem szabad túl főzni! Teljesen lecsepegtetni. Majd belekeverni a zsemlemor-

zsát. Felfogni a lecsepegő bort, és azt használni a dióhoz. Diótöltelék: 70 dkg dió, 30 dkg cukor, 10 dkg mazsola, 

10 dkg étcsokoládé, 3 dl bor (ha nem elég az almából maradt, akkor borral pótolni kell) A diód durvára darálni, 

majd a többi hozzávalóval felfőzni. Érdemes az édességét ellenőrizni, mert van akinek nem elég édes így, és még 

tesz bele cukrot. Máktöltelék:70 dkg mák darálva, 2 narancs héja belereszelve, 0,5 l baracklekvár, 10 dkg cu-

kor,10 dkg mazsola, 2 dl bor, Felfőzni, és elkeverni benne a lekvárt. Szilvalekvár: 5 dl házi szilvalekvár, 20 dkg 

aszalt szilva felaprítva. Minden tölteléknek teljesen hidegnek kell lennie! A tésztát 5 részre osztani, a forma aljába 

fektetni az 1. lapot. Megkenni a diós töltelékkel. Erre megint tészta kerül, majd a mák töltelék. Újra tészta, majd 

alma töltelék, ismét tészta, amit meg kell kenni a szilvalekvárral. Végül az utolsó tészta jön,  amit meg kell kenni 

tojássárgájával, és megszurkálni villával. 150 fokra előmelegített sütőben 2-2,5 órát sütöm a középső rácson. Ha 

tepsiben készítem, akkor olyan 3 óra alatt sül meg. Tűpróbát végzek, ha már nem ragad rá semmi, és a teteje is 

szép piros, akkor van kész. Forrás: http://fuszereslelek.nlcafe.hu/2008/12/17/flodni_6/ 


