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2018. 04.14-én, ünnepélyes keretek között, 
átadták Bőben, a kívül-belül felújított Egés-
zségházat. Pályázati forrásból, illetve a társ-
községek önerejéből történt meg a beruhá-
zás.  

Az ünnepi megnyitón vers és dalcsokrot kö-
vetően, Ágh Péter országgyűlési képviselő 
és Majthényi László, Megyei Önkormányzat 
elnöke méltatta a megújult Egészségházat, 
majd Hajós Attila polgármester beszélt a be-
ruházásról. Örömmel számolt be, hogy tulaj-
donképpen a TOP 4.1-es pályázati keretben 
került felújításra. Igazából energetikai felújí-
tásnak indult a történet de ehhez saját erő-
ből, az Önkormányzat, a belső teret is felújít-
ja. Gyakorlatilag, teljesen megújult a tető, 
napelem került a tetőre, ezzel a költségek 
hatékonyságát növelve. Teljes nyílászáró 
csere történt, az épület szigetelése, akadály-
mentesített bejárat, WC és parkoló került 
megvalósításra, járda és a teljes gépészeti 
felújítás, kondenzációs kazán, egyszóval 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

komplex felújítás valósult meg. Az épület, me-
lyet az 1970-es évek elején építettek, a be-
tegellátás illetve a védőnői szolgálati célt 
szolgálva, már megért a felújításra, Önerőből 
a bői önkormányzat, nem tudta volna megva-
lósítani ezt a tervet, a Top-os pályázatból 
mintegy 23 millió forintot nyertek és önerőből, 
a társtulajdonos településekkel (Mesterháza, 
Chernelházadamonya, Gór), mintegy 13 millió 
forintot fordítottak az épületre, végeredmény-
ben, egy 35 milliós beruházás történt. Az ün-
nepség végén, Ágh Péter, Majthényi László 
és Hajós Attila közösen vágták el a szalagot, 
ezáltal használatra kínálva a felújított Egés-
zségházat.  

Jákó Melinda 
Az orvosi körzet változásával az orvosi rendelés 

ideje is változott 2018. április 1. napjától. 

Átadták az egészségházat 

Hétfő: Gór: 8.00-9.00 

  Bő: 9.00-11.00 
  Iskolaorvos: 11.00-12.00 

Kedd: Bő: 8.00-11.00 

  Sajtoskál: 11.10-12.10 

Szerda: Bő: 8.00-10.30 

  Ch.damonya: 10.30-11.30 

  Mesterháza: 11.30-12.30 

Csütörtök: Nemesládony: 8.30-9.30 

  Iklanberény: 9.35-10.05 

  Lócs: 10.10-11.10 

  Bő: 12.30-14.30 

Péntek: Bő: 8.00-10.30 

  Sajtoskál: 10.40-11.40 
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testület. 

 2018. február 12-én a képviselő-testület 

ülésén megállapította, hogy adóssága nincs 

és hiányt a 2018. évi költségvetésében sem 

tervezett. Ezt követően jóváhagyta 2018. évi 

költségvetését és közbeszerzési tervét. 

 A Magyar Közlöny 2017. évi 199. számá-

ban kihirdetésre került az országos kerékpárút

-törzshálózat egyes elemeinek, valamint a fő-

utakkal párhuzamos kerékpárutak lakott terü-

leten kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről 

szóló 355/2017. (IX.29.) számú Korm. rende-

let, amely 2017. december 7-én lépett 

hatályba. Ennek megfelelően a bői 

kerékpárutat is át kell adni. 

 A képviselő-testület 2018. 02.26

-án közmeghallgatást tartott, ahol a 

polgármester úr beszámolt az elmúlt 

esztendő eseményeiről, valami ön-

kormányzat szervezeti és működési 

szabályzata. Aláírásra került az új vil-

lamos energiaszerződés is. 

4 település (Sajtoskál, Lócs, Iklanberény, Ne-

mesládony) önkormányzata kinyilvánította 

szándékát, hogy 2018. 04.01.napjától a bői 

háziorvosi körzethez szeretne csatlakozni. A 

körzethatár bővítéséhez és a feladatellátási 

szerződés módosításához is a körzetben érin-

tett önkormányzatok egyező döntése volt 

szükséges, s Bőnek kellett kérnie Budapesten 

a körzetbővítést.   

 Az engedély megérkezése után 2018. 

március 26-án a képviselő-testület elfogadta 

az orvosi körzetet érintő megállapodást, 

feladatellátási szerződést, valamint módosított 

rendeletét. 

 Az orvosi körzet változásával az orvosi 

rendelés ideje is változott 2018. április 1. nap-

jától. 

 Tájékoztatjuk a lakosságot arról is, hogy 

a STKH közlése alapján, a hulladékszállítást 

az ünnepnapok nem érintik, így a megszokott 

időben kívánják a továbbiak is elszállítani a 

hulladékot. Amennyiben még is változás len-

ne, hirdetmény útján értesítjük a lakosságot. 

 

 Bő Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének első ülésére 2018. január 15-én 

került sor. Ezen az ülésen a minimálbér vál-

tozása miatt az első lépésként képviselő-

testület meghatározta a dolgozók bérét. Dön-

töttek arról is, hogy a „Települések helyi defi-

niált értékleltárának elkészítését és doku-

mentálását segítő intézkedés”keretében a 

pályázatot nyújtanak be. A Képviselő-testület 

felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályá-

zat benyújtásával kapcsolatos min-

den további intézkedést, jognyilatko-

zatot megtegyen.  

 Az EFOP konzorciumi pályázat 

kapcsán elnyert 21.366.102 Ft-nyi 

támogatás kapcsán a 2018. február 

1. napjától 2020. január 30. napjáig 

meghatározta Képviselő-testület Já-

kó Melinda Éva IKSZT munkatárs 

beszámolója alapján a programter-

vet. 

 Az első együttes ülésre 2018. január 22

-én került sor a bői IKSZT épületében. A Bői 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 10 

önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 

hivatal 2018. évi költségvetését is, valamint 

továbbra is fenntartották a hivatal részére 

biztosított 20%-os illetmény kiegészítést. 

 Hosszas egyezetés után a hivatalt fenn-

tartó képviselőtestületek támogatták 1 fő fel-

vételét -elsődlegesen pályázatfigyelő feladat-

körben- a GINOP5.1.1-15-2015-00001 pályá-

zat keretében. 

 A Nyugat Takarék Szövetkezet nyitva 

tartás idejével kapcsolatban bejelentette, 

hogy korlátozni kívánja a bői kirendeltség 

nyitva tartási idejét. A képviselő-testületek 

nem támogatták ezt a javaslatot. 

 Az iskola udvarán található épületet in-

formatikai terem funkcióját fogja betölteni a 

jövőben. A tankerület vállalja a szigetelését, 

ami nagy segítség, hiszen 600.000 Ft-ba ke-

rül. Mivel sok olyan holmi van benne, ame-

lyek a tárolásáról gondoskodni kell, mobilga-

rázs beszerzéséről határozott a képviselő-

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások KORMÁNYABLAK BÜKÖN 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

2018.02.26-án tartotta képviselőtestületünk a közmeghallgatást. Sajnos mérsékelt érdeklődés kísérte 
az eseményt, ezért itt a Hírbőség hasábjain kivonatolva tájékoztatom az Olvasókat az elhangzottakról. 
Három fő pontban igyekeztem tájékoztatást adni: 1. Az önkormányzat legfontosabb feladata; 2. A 2017-
es év beszámolója, 3. 2018-as tervek 
1. Működés, működtetés, intézmények finanszírozása, település üzemeltetése, pénzügyi stabilitás, fej-
lesztések, beruházások. 
2. A napirend kapcsán igyekeztem számot adni, hogy mit terveztünk és ebből mi valósult meg a 2017-
es évben. 
- sikeres pályázatok, stabil működés, a lehetőségek kihasználása, a megkezdett munka folytatása, szo-
ciális segítségnyújtás. 
Az elmúlt évben a képviselőtestület 24 alkalommal ülésezett, 23 rendeletet és 200 határozatot hoztunk. 
Továbbá képviseltük településünket a különböző testületekben (Társulási tanács, Kistérség, Polgárvé-
delem, Leader stb.) 
Sikeres rendezvények: Falunap, Szüret, Advent, Szilveszter, Nemzeti ünnepek, Nyugdíjas találkozó, de 
volt Lomtalanítás, Te-Szedd akció. 
Összesen 4.5 mó Ft pénzbeni támogatást  adtunk, (beiskolázási, karácsonyi, első lakáshoz jutási, szo-
ciális,   temetési, születési, ösztöndíj, étkezési, gyermekvédelmi, oltási), de munkalehetőséget is bizto-
sítottunk (diákmunka, közmunka, kulturális közmunka, GINOP támogatás). 
Az elnyert pályázatok: TOP 4.1 Egészségügyi alapellátás  fejlesztése   22,75 Mó Ft 
   TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai (iskola)  87 Mó Ft 
   ASP hivatal       7 Mó Ft 
   TAK (Települési Arculati kézikönyv)      1 Mó Ft 
   Csapadékvíz elvezetés      1,25 Mó Ft 
   EFOP Konzorcium ( Bőre eső rész)    21 Mó Ft 
   TOP 3.2.1 Hivatal felújítás     30,344 Mó Ft 
3. Tervek a 2018-as évre: Legfontosabb feladatnak tekintjük a törvényes működést, a pályázatok meg-
valósítását, elszámolást, a stabil működést. 
Köszönet a képviselőtestületnek, a lakosságnak az együttműködésért, a támogatásért! 

Tegyünk együtt Bőért! 
Hajós Attila,polgármester 
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Kulturális hírek IKSZT 

Kicsit visszapillantva, az elmúlt év utolsó eseményére, bár már nem időszerű, de egy köszö-
net erejéig beszámolunk a 7. alkalommal megrendezett "Szilveszter-flash mobról", melynek 
keretében 2017. 12. 31-én bőiek, környékbeliek és Bőben szilveszterezők jöttek össze rövid-
del éjfél előtt a főtéren, hogy együtt köszöntsék az újévet, melynek fénypontja a látványos tűzi-
játék volt (tartalmilag is és minőségileg is). Köszönet valamennyi szervezőnek, támogatónak 

és résztvevőnek. 
A programok sokaságával végződő decemberi hajtás után sem 
szüneteltettük az IKSZT-ben, a közösségi életet, hiszen számos 
olyan eseményről számolhatunk be, melyet terveinkhez igazítva 
tartottunk meg. Az első ilyen program, a nyugdíjas klub tagjai-
nak találkozója volt, mely keretén belül, megbeszélhettük s meg-
valósítottunk számos programot, így a nőnapi vacsorázást 
(március 8-án), egy helyi étteremben, és a színházlátogatást, a 
szombathelyi Weöres Sán-
dor Színházba, ahol a „A 
falu rossza” című előadást 

tekinthettük meg közösen, huszonhárom fő jelenlétében. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Polgármester 
úrnak és a Képviselő Testület valamennyi tagjának, hogy 
támogatták, e program megvalósulását. 
A Magyar Kultúra Napjára, egy képeslap kiállítással 
kedveskedtünk, az érdeklődőknek, a palóc népviseletről, 
melyhez az anyagot a hegyfalui Juár Képeslap Múzeum 
Baráti Körtől kölcsönöztük. 
Részt vettünk egy országos rendezvénysorozatban is, a „Kultúrházak éjjel-nappal” című 
mozgalomban, ez alkalomból kézműves foglalkozást szerveztünk, a farsang közeledtével, 
illetve helyet adtunk a farsangi mulatságoknak, valamint a Bői Óvoda Süni csoportjának tar-
tottam előadást az állatokról s kihasználva a hely adta lehetőségeket, minden állatokkal kap-
csolatos könyvet megtekinthettek a gyerekek, ami a bői könyvtárban található, illetve, közösen 
megnéztünk egy állatmesét. 
Hagyományainkhoz híven, idén március 14-én tartottuk meg, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 170-ik évfordulójára szervezett em-
lékműsort. Immár 170 év telt el azóta, hogy a pesti if-
júság, győzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitűség 
felett. Nemzetünk életében, ez olyan sorsforduló, amely 
által többnek és igazabbnak tudjuk magunkat, érezzük 
egy közösség törvényszerű összetartozását. 
A ránk köszöntő húsvéti ünnep közeledtével, egy hús-
vétváró kézműves foglalkozásra is sort kerítettünk, így 
a kreativitás gazdagságában dúskáló résztvevők kibon-

takozhattak, majd haza vihették az általuk készített dekorációkat. 
De az eseménydús időszaknak koránt sem vetünk véget, ezért egy kis ízelítőt szeretnék nyúj-
tani az olvasók számára, a várható programokról. A közeljövőben tervezzük a versmondó ver-
senyt, nyugdíjas klub közös programját, a zumba órákat (minden szombaton), májusfaállítást, 
anyák napi kézműves foglalkozást, látogatás a jeli arborétumba, gyereknap (amely eddig a 
legszínvonalasabbnak ígérkezik), évadzáró vacsora a nyugdíja klubbal, nyárköszöntő vetélke-
dő, falunap, a kalwangi gyerekek fogadása. És még sok számos, színvonalas program áll előt-
tünk, melyekről időben tájékoztatjuk falunk lakóit. 
Szeretettel várok és hívok minden kedves olvasót, az előadásokra illetve programokra. 
 

Tisztelettel: Jákó Melinda (IKSZT munkatárs) 
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Január 6-án volt Vízkereszt napja 
Január 7én az iskolás gyerekek szokásukhoz híven egy jelenetben mutatták be a Háromkirályok eljö-
vetelét. Köszönjük nekik , szüleiknek és felkészítőjüknek az áldozatot, a közönségnek  a hálás tapsot. 
Február 2.-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe volt. 
Február 3.-án Szent Balázs püspökre emlékeztünk. 
Február 14.-én hamvazó szerdával kezdődött a Nagy Böjt. Ilyenkor pénteken és vasárnap délután 
keresztutat járunk. 
Március 17.-én volt győrben a "Kegykép" vérrel könnyezésének évfordulója. Idén már a részlegesen 
felújított bazilikában a "Kegyoltár" előtt fejezhették ki tiszteletüket a zarándokok. 
A nagyböjti lelkigyakorlatot idén Havassy Bálint, tatai plébános tartotta. Sajnos nagyon kevesen é-
rezték szükségesnek ezt a lelki feltöltődést. 
 

2018 február 7.-én hosszú betegeskedés után, szentségekkel megerősít-
ve, 94 éves korában örökre a Mennyei Atyához költözött Dr. Simon Jó-
zsef, Pápóci prépost, székesegyházi kanonok , nyugalmazott teológiai 
tanár. 
Jövőre lett volna papi szolgálatának 70 éves jubileuma. Ezt a kegyelmet, 
hogy rubinmisét mutasson be, áldozatos papi életéért, nem volt ereje 
megvárni. 
1924 szeptember 24.-én született Bőben, őszinte Istenhit , széleskörő 
teológiai, és világi műveltség, fáradhatatlan munkabírás jellemezte. Szük-
ség is volt a kitartásra, türelemre, mert papi életének nagyrésze a vallás-
üldözés idejére datálódik. Néhány gondolattal szeretnék emlékezni rá. 
Nem lexikális adatokkal, hiszen  azok bárki számára elérhetőek. 
Szeretnék emlékezni kicsit másként, - talán szubjektíven. 
Személyes élményem, hogy életének utolsó éveiben is, -még fizikai ereje 
engedte-, gyakran láttam sűrű, apró lépteivel a győri bazilikába sietni. Míg 
tudott misézett. Minden prédikációját az életből, személyesen megélt tör-
téneteiből építette. Szinte pillanatnak tűnt minden Szentbeszéd. A végső-
kig emlékezett minden gyerekkori élményére a " Dorgós focicsatákra" . 
"A szolgálat munkájára .... " című könyvét gyakran olvasgatom, és szinte magam előtt látom ahogy 
megelevenedik a mondanivalója. Választékosan, ízesen és mindenki számára érthetően beszélt.  
Tertvére, Gizella néni és Antal bácsi esküvői beszédében (1957.05.12) foglalta össze a házasság igazi 
értelmét. 
"A keresztény ember házassága több mint a természetes szeretet. Áldozat Istennek. Gond , küzdés. A 
könnyebb élet helyett a munka másokért, a családért. A pap az oltáron, a szülők a családban mutatják 
be áldozatukat. " 
A szülői szeretet, megbecsülés minden prédikációjából kicseng. Szívesen emlékezett a  "közös családi 
fészekre", gyakran beszélt a szülői ház adta becsületességről. 
Emlékszem nyaranta hazalátogatott, előbb a szüleihez, majd a testvéréhez. Aztán amikor unokaöccse 
( Dr Németh József a Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója) is a papi 
pályát választotta, a nyári szünetben együtt miséztek. 
2009-ben a Jóisten kegyelméből együtt mutatták be 60 éves és 25 éves papi jubileumi szentmiséjüket. 
Népes család ünnepelt velük, a legközelebbiektől a legtávolabbiakig. Könnyekig meghatódva köszönték 
meg a szépen megszervezett ünnepet, az unokák köszöntő sorait. 
Egy kedves emlékem még ahogy 92 évesen erejét összeszedve elkísérte " kisbarátját" a vele egy idős 
nagybátyámat , (dr Bognár Géza Csepreg város körzeti orvosát) az utolsó útra. 
" Szervusz pajtás, odaát találkozunk" - mondta. 
Most lezárult egy élet, a paptársé, a testvéré, a nagybácsié, a sógoré és sok ember által tisztelt Simon 
Apát Úré, Jóska bácsié. Hosszú , küzdelmes de tartalmas élet volt. Köszönjük a Jóistennek hogy volt 
nekünk, és ismerhettük. 

" Adj Uram Örök Nyugodalmat Neki " 
Sza.Bo.Ma. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

IN MEMORIAM DR. SIMON JÓZSEF 
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FARSANG 

Mind az iskola mind az óvoda intézményvezetőjének lejárt az 5 éves megbízatása, így 
kiírták a vezetői helyekre a pályázatot. A Bői Általános Iskola igazgatói posztjának betöl-
tésére egy pályázat érkezett: Hajós Attiláé. A Bői Óvoda pályázata folyamatban van.  

(Babos Nóra) 

A SCHÖNBRUNNI ÁLLATKERTBEN JÁRT AZ 5. OSZTÁLY 

A tavaszi szünet első napján az ötödik osztályosok vonat-

tal Bécsbe utaztak, hogy megnézzék a világ legrégebbi 

és egyik legszebb állatkertjét. Nagyon sokféle állatot lát-

hattak: orrszarvút, elefántot, zsiráfot, fókát, pingvint, 

oroszlánt, gepárdot, kengurut, majmokat, teknőst, kígyót, 

halakat, medúzát, alligátort, jegesmedvét, tatut, flamingót 

koalát...stb. A gyerekek kedvencei a pandák voltak. Az 

állatkerti látogatás után az ötödikesek a Schönbrunni 

Kastély húsvéti vásárában zárták napot. (Babos Nóra) 

Az iskola és óvoda hírei 

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOK 

Az iskolások a korábbi évek hagyományai-
hoz hasonlóan ünnepelték a farsangot, 
színes jelmezes műsorral búcsúztatták a 
telet. A zsúfolásig megtelt teremben szín-
vonalas produkciók követték egymást: Az 
alsósok leginkább a változatos jelmezek-
kel, míg a felsősök jelenetekkel, táncokkal 
szórakoztatták a közönséget. Az iskolás 
fellépők után rock&roll táncosok tartottak 

bemutatót. A nyolcadik osztálynak ezúttal is a szervező munka jutott és a talpalávalót is ők 
szolgáltatták. A tombolahúzás után tánccal zárult az este. Ezúton is köszönjük mindenkinek a 
támogatást! (Babos Nóra) 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT AZ ISKOLÁBAN 

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre 

több civil, szervezet és önkormányzat tesz kezdeményezéseket. 

Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klí-

maváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan 

nem változtatunk szemléletünkön. A szemléletváltásra a gyer-

mekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás 

korban megismerjék a téma fontosságát, hiszen kis odafigyelés-

sel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. Ez volt a fenntartha-

tósági témahét célja a mi iskolánkban is. A hét folyamán a felső-

söknek többek között Pék Tibor tartott előadást a klímaváltozás-

ról, az alsósok a soproni vízművet és a rábapatyi állatsimogatót 

keresték fel. Több témába vágó rajzversenyen is részt vettek 

tanulóink. (Babos Nóra) 
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Stabilabbá váltunk! 
 
Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel, célunk va-
lamelyik dobogós hely elérése. 
 
A 2017 -2018 bajnoki év tavaszi fordulói elkezdődtek. A csapatban nem 
sok változás történt az őszihez képest, (Bogdán Roland Ikervárra igazolt, 
Nagy Norbert Bükről jött hozzánk.)  

 
Jelenlegi keretünk:  
Kapusok:  Rácsik János, Babos Tamás, Varga Gábor 
Védők:  Babos Bence, Barcza Dávid, Hancz László, Klópusz Márton, Karvalits Tamás, Katzler Ábel, 
Balogh Máté, Németh Márton, Roznár Attila. 
Középpályások:  Antal Ádám, Horváth Márton, Kondor Gergő, Horváth Mihály, Dan Sebastián, Nagy 
Róbert, Kovács András, Marton István, Varga Márk 
Csatárok: Horváth Patrik,, Sümegi Norbert, Babos András, Nagy Norbert, Vinkovics Dávid 
 
Korán elkezdtük az edzőmérkőzéseket, de az időjárás teljesen szétzilálta a felkészülést, sőt a bajnoki 
kezdést is módosította, a tervezett március 4-i kezdéssel szemben, két hét csúszás keletkezett. Az 
egyik mérkőzést már pótoltuk, (mesteriben 4 : 1 -re nyertünk, a másikat a Simaság ellen május 1- én 
játszuk idehaza.  
 
A tavasz eleje jól vegyesre sikerült a három mérkőzésből egyet megnyertünk, sajnos két fájó  vereség 
becsúszott, igaz idegenben. Eredmények:  Mesteri – Bő  1 : 4, Szergény – Bő 2 : 1, Nemeskocs – Bő 
3 : 2,  az eredmények következtében csapatunk a 6. helyen áll. 
 
Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, egyre inkább összeszokott, ezért bízunk a még si-
keresebb folytatásban. 
 
A 2017-18 évi TAO pályázatunk eredményeként 3 millió forintot fordíthatunk a pálya belső korlátjának 
cseréjére és a felszerelés fejlesztésére. A pályázat maradéktalan felhasználásához  1 millió forint 
önrész szükséges. 
 
   Horváth Jenő 

Sport LABDARÚGÁS 

SÍELÉSEK, GYALOGTÚRÁK 

A téli időszakban két alkalommal voltunk szervezett 
síelésen: Először—szokás szerint—Sankt Jakob im 
Walde-ra vittük a kezdőket (diákokat, szülőket), majd 
Mönichkirchenben már a haladókkal tölthettünk el egy 
napsütéses sínapot. 
 
 
 
 
 

Ebben az 
évben 2 teljesítménytúrán is részt vettünk iskolás 

diákokkal és szülőkkel. Január 13-án Kőszegen 
19 km gyalogoltunk, majd áprilisban Sopronban a 

Panorámatúra alkalmával 14 km-t tettünk meg.  
(Babos Nóra) 
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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 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 

Recept sarok:  

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  

HOZZÁVALÓK 
A tésztához: 

 250 g liszt 

 2 tojás 

 1/2 l víz 

 só 

A töltelékhez: 

 250 g sovány disznóhús 

 150 g rákkonzerv vagy fagyasztott  

       garnélarákocskák 

 1 fej hagyma 

 1 kisebb zeller 

 250 g szójacsíra 

 2 evőkanál szójaszósz 

 1 evőkanál kristálycukor 

 só, olaj a sütéshez 

ÁZSIAI TAVASZI TEKERCS 
ELKÉSZÍTÉS 

A felsorolt hozzá-
valókból készítsük 
el a tésztát, amely 
hasonló a pala-
csintatésztához, 
majd 15 percig 
pihentessük. Köz-
ben a zellert és a 
megtisztított hagy-
mát vágjuk apró-
ra, és egy kevés 
olajon1 perc alatt 
jól pirítsuk át. 

A húst, a rákot, a szójacsírát adjuk a hagymá-
hoz, és további 3 percig süssük. A húsos ke-
verékhez adjuk hozzá a cukrot, a szója-
szószt, majd sózzuk meg, és még egyszer 
alaposan keverjük össze. Az előkészített 
tésztából süssünk vékony palacsintákat, majd 
mindegyiket töltsük meg a húsos keverékkel. 
A palacsinták széleit hajtsuk be, majd teker-
jük fel őket. 
A tekercsek szélét ragasszuk össze lisztből 
és vízből készített nyers tésztával. A kész te-
kercseket forró olajban süssük aranyszínűre. 
Ha megpirultak, szedjük ki őket egy tányérra, 
és itassuk le róluk a felesleges olajat. 

(Forrás: www.mindmegette.hu) 


