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Vannak házak amelyeket, ha az ember megpillant 
egyszerre úgy érzi, mintha haza érkezett volna. Nevet 
az ablaka, hívogat az ajtaja. Úgy terem benne a ka-
cagás, mint körülötte a virág, mint küszöbén a nap-
fény. Reményeim szerint ilyen épület a felújított iskola 
épület is. Az épület elhelyez-
kedése, a település főterén 
(szívében) szimbolikus is le-
het, hisz a tér és az abban 
élő közösség kölcsönhatás-
ban van. Ha élhető egy tér él 
a közösség is. 
„Ha le akarsz építeni egy kö-
zösséget, hanyagold el ter-
mészeti és épített örökségét, 
bontsd le infrastruktúráját, 
vedd el iskoláját, templomát, 
szüntesd meg szolgáltatásait. 
Ha azt szeretnéd, hogy egy 
közösség erős élettel teli, te-
vékeny legyen – segítsd, 
hogy mindezt megtarthassa, fejlessze.”  
Már közel egy évtizede, hogy megfogalmazódott kép-
viselőtestületünkben, hogy a település központját, 
szívét egységes szemléletbe foglalva felújítja. Az eh-
hez szükséges lépések közé tartozott a templom és 
parkjának felújítása, a főtér átalakítása, a Művelődési 
Ház felújítása, a játszótér megépítése, a rendezvény-
tér kialakítása és ebben a folyamatban ismét egy 
örömteli állomáshoz érkeztünk: Felavathattuk a meg-
újult iskolát. 
Most röviden ismertetem az iskolafelújítás-

pályázatainak konkrét eredményeit:  
1. TOP 3.2.1-15VS1 2016-00002 Bői  
Általános Iskola energetikai fejlesztése 86.930 e Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely-
nek során az épület 15 cm vastag hőszigetelést és 
vakolást kapott, kicserélték a külső nyílászárókat 88 
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ablak és 7 ajtó, 40 db napelem került a tetőre, akadály-
mentes WC és parkoló, teljes födémszigetelés. A gé-
pészeti munka során a folyosó és a számítástechnikai 
teremben új radiátorok, mintegy 130 db radiátor szelep 
cseréjére került sor, és 2 új kondenzációs kazán váltot-
ta ki a régi elavult kazánokat. A felújításhoz kapcsoló-
dóan térköves járdaépítésre és egy új tanterem kialakí-
tására is sor került saját forrásból. 
2. EFOP 4.1.3.17 Az állami fenntartású köznevelési 
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése, KiBővítünk - A Bői 
Általános Iskola korszerűsítése 
39.922 e Ft támogatásban ré-
szesült, melynek során elké-
szült egy 42x22 m-es aszfalt 
borítású sportpálya, megújult 
az iskola teljes bútorzata, 4 db 
interaktív tábla és egy 22 mun-
kaállomásos nyelvi labor került 
kiépítésre és egy életmentő 
defibrillátor készüléket is vásá-
roltunk. 
Az ünnepnapokat az teszi kü-
lönlegessé, hogy ritkák, néha 
sokat kell rá várni, aztán ami-
kor elérkeznek, általában gyor-

san el is röppennek és csak az emlékekben élnek to-
vább. A nyár végén felavattunk valamit, ami itt marad 
holnap és holnapután, és ha vigyázunk rá még nagyon 
sokáig, hogy még komfortosabb körülmények között 
szolgálja az itt tanuló jövő generációját. 
Ahol megbecsülik az épített örökséget, ott tisztelik a 
kulturális és szellemi hagyományokat is. A mi felada-
tunk, hogy megerősítsük azokat az értékeket, ame-
lyekre az itt tanuló diákok építhetnek. 
Végezetül tisztelettel szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult, hogy 
ez a két projekt megvalósulhatott. Hiszem, hogy ame-
lyik településen megmarad, megújul az iskola, a temp-
lom, ott a helyieknek is megmarad a  hite, tudása, ere-
je, összefogása. 
Büszkén mondhatom ismét tettünk egy lépést előre, de 
tudjuk sok még a feladat! 

Hajós Attila, iskolaigazgató 

MEGÚJULT AZ ISKOLA 
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A polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy jövőben a közös pénzügyi ala-
pot nem Bük önkormányzata, hanem jogsza-
bályi rendelkezés alapján a szolgáltató kezeli. 
Dönteni kellett abban, hogy a vízrendszeren-
kénti közös alap – eddig Bük és Sopron város 
kezelte – összeolvadjon-e, vagy maradjon kü-
lön.  
A 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet előírásainak 
megfelelően a közművelődési alapszolgáltatá-
sok, valamint a közművelődési intézmények 
és közösségi színterek követelményeinek kö-
zös biztosításáról a  szakembert három egy-
mással határos falunak kell megállapodás 

alapján foglalkoztatnia. Az önkor-
mányzatok a rendelet előírásai alól 
2020-ig felmentést kaptak. Az IKSZT  
munkatársa most végzi a szükséges 
tanfolyamot. Az IKSZT. működtetési 
kötelezettség 2018. október 15. nap-
jával lejárt. munkavállalóval úgy álla-
podtak meg, hogy ettől az időponttól 
csak napi 4 órában fogják foglalkoz-
tatni.  A tárgyalásokat pedig megkez-
dik Gór és Chernelházadamonya kö-

zségekkel a közös működtetésről, mert ez új 
lehetőségét nyitna. 
Települések helyi definiált értékleltárának el-
készítését és dokumentálását segítő intézke-
dés című projekt kapcsán a képviselő-testület 
kiegészített januárban hozott határozatát is, 
amelyben vállalta a pályázathoz szükség 
103.000 Ft biztosítását is. 
A Széchenyi u. végén található ingatlan eseté-
ben tulajdonosváltás történt. Járda nincs azon 
a szakaszon, így az új tulajdonos kérte a járda 
kiépítését. E tekintetben azonban először tisz-
tázni kéri a járda területének tulajdonjogát. 
A képviselő-testület a partnerközség Kalwang 
meghívását elfogadta 2018. október 14-ére. A 
rendezvény költségeit költségvetéséből visel-
te. 
Az új sportpálya kapcsán pénzmaradvány ke-
letkezett. A maradvány egy részének felhasz-
nálásáról a Tankerület dönt, de vannak önkor-
mányzati feladatok is. Felhatalmazást kapott a 
polgármester, hogy a Tia Kft-vel a szerződést 
aláírására, mivel csak az eredeti kivitelezővel 
lehet szerződni. 
 

 A bői képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban 2 ingatlan adásvételéről döntött. 
Egyrészt meg szüntette közös tulajdonát 
Mesterháza Község önkormányzatával, s 
megvásárolta a társtulajdonostól 3,5 millió fo-
rintért a Bő Köztársaság tér 6. sz. alatt talál-
ható ingatlanrész. Valamint az előzetes tár-
gyalások és az értékbecslés figyelembevéte-
lével Bő Község Önkormányzata megvásá-
rolta a bői 3. helyrajzi számú ingatlant 
Soronics Alexandrától 2,5 millió forintért. 
Bő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyta és elfogadta a 
2018-2023. közötti időszakra elké-
szített Helyi Esélyegyenlőségi prog-
ramot, a 2019-2033. évek közötti 
gördülő fejlesztési tervet, valamint 
2017. évi adóügyi beszámolót. 
A Képviselő-testülete a Magyaror-
szág 2018. évi központi költségveté-
séről szóló 2017. évi C. Törvény 3. 
melléklet I. 9.pont szerint: a telepü-
lési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támo-
gatására igényt nyújtott be  76 erdei m
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igénylésére, ebből azonban 55 erdei köbmé-
tert kapott meg. 
Az önkormányzat a Medicopter Alapítvány és 
a Büki mentőállomást 5-5 ezer forinttal támo-
gatta. 
Az új sport pályakörül hiányzó labdafogó háló 
pótlásáról is döntöttek. 
A képviselő-testület 3 önkormányzati rendel-
tet alkotott: egyrészt módosította a 2018. évi 
költségvetését, másrészt új rendeletet alko-
tott a lakáscélú támogatásokról, harmadrészt 
pedig az EFOP-1.5.2-16 azonosítójú, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” elnevezésű pályázatban részt 
vevő személyek részére utalvány juttatásáról 
hozott helyi rendeletet. 
Bő Község Községi Önkormányzat Képviselő
-testülete az Emberi Erőforrások Minisztéri-
um által 2019. évre meghirdetett Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díj Pályázathoz való csatlakozást határozta 
el, a pályázati feltételek szerint a pályázatot 
kiírta. 
Lakcím fiktiválási eljárást is kezdeményez-
tünk a sárvári járási hivatalnál 2 volt bérlővel 
kapcsolatban. 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások KORMÁNYABLAK BÜKÖN 

 

KIRÁNULÁS A BÉCSI KARÁCSONYI VÁSÁRRA 

A bői IKSZT szervezésében nem csak bőieknek! 
2018. 11. 30-án (pénteken) egynapos kirándulást 

szervezünk Bécsbe a karácsonyi vásárra. 
PROGRAM 
-Indulás: 2018. 11. 30-án (pénteken) a bői Művelő-
dési Ház elől 11.30 kor 
-Schönbrunni kastély előtti vásár, igény szerint séta 
a Glorietthez, majd szabadidő a karácsonyi vásár-
ban  
 -Belvárosi buszos városnézés (Ring)    
-Rövid időzés a Hundertwasserháznál majd a  
-Gyalogos belvárosi városnézés a kivilágított sétáló-
utcákon át (Kärntnerstrasse-Stephansdom-Graben-
Kohlmarkt-Augustinerkirche-Hofburg-Volksgarten-Rathausplatz) 
-A napot a Városháza előtti karácsonyi vásárban szabadprogrammal zárjuk. 
-Hazaindulás 18.30 órakor 
-Érkezés Bőbe: kb. 21.00 órakor  

Utaskísérő: Babos Nóra 
Részvételi díj: 5000 Ft/fő+ az  utasbiztosításról mindenki maga köteles gondoskodni. 

Jelentkezés 2018. 11. 25-ig a részvételi díj befizetése mellett Jákó Melindánál a bői  
Művelődési Házban. 

BŐI ADVENT-JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR 

Időpontja: 2018. 12. 16.  

További információk a  bői honlapon és a plakátokon. 
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IKSZT HÍREI 

   „Itt van az ősz, itt van újra” és az ősz érkezésével, megtelnek a közösségi színterek, megin-
dul a kulturális élet. Szeptemberi első programunk, a nyárbúcsúztató délutánnal kezdődött, 
melyet sajnos a rossz idő kicsit befolyásolt, de a Művelődési Ház falai mögött sok kisgyerek és 
szülő tölthette kellemesen a délutánt. Előadóink: Inci Finci gyermekfoglalkoztató, a Tarisznyá-
sok, és a Lufi Együttes, interaktívan bevonták a jelenlévőket, a műsorszámokba, ezzel is fo-
kozva a hangulatot.  
   Idén sem maradt el a szüreti felvonulás és az azt követő programsorozatok. Ezúton szeret-
nék köszönetet mondani, mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a programok megva-
lósításához. Örömmel értesültem, hogy idén, két vendégfogadó állomással bővültünk, így már 
hat vendégasztal fogadta a felvonulók társaságát, sok finomsággal terítve. A felvonulást köve-
tően, a Főtéren gyülekezve vette kezdetét a kulturális élet, így elsőkként a Bői Óvoda tagjai 

adtak elő egy kis őszi mű-
sort, majd őket követte a 
Répcementi Férfikar (itt 
megemlíteném, hogy ők kí-
sértek végig minket a telepü-
lés utcáin, és minden állo-
másnál elénekeltek egy-két 
dalt). Harmadik előadókként, 
a Boglya Népzenei Együttes 
tagjai, a közönséget lenyű-
gözve, szórakoztatták a je-
lenlévőket egy órán keresz-
tül, elmesélve együttesük 
történetét, az előadott dalok 
mondanivalóját és a hang-
szereik történetét. Ezt a 

programot koordinálta és finanszírozta a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár. Köszönet 
érte. A kültéri programokat, a Bői Női Kar zárta, akik minden évben, aktívan veszik ki részüket 
a programokból, és akik végig vonulták a felvonulókkal, a település utcáit. Végül a programso-
rozatot, a szüreti bál zárta. 
   Szeptemberben, megkezdtük a Nyugdíja Klub új évadát. Már az első alkalommal megbe-
széltük az évad programtervét, és októberben meg is valósítottunk az elsőt, a Celldömölki Vul-
kán Parkba tettünk kirándulást. Nagyon sok kellemes élményben volt részünk, egy részletes 
tárlatvezetés alatt, sok olyan információval gazdagodtunk, melyek már feledésbe merültek az 
évek során, illetve nem is tudtunk róluk. Az élménydús látogatás után, közösen elfogyasztot-
tunk egy ebédet, mely lehetőséget adott egy újabb kellemes beszélgetésre. 
 
      A Művelődési Ház életében is változások következnek be, ezért a nyitvatartási idő is meg-
változik, 2018. november elsejétől: 
Hétfő: 09:00-12:00             13:00-17:00 
Kedden és szerdán: az intézmény zárva tart, továbbképzés miatt. 
                                       ( 2019. április végéig) 
Csütörtök: 09:00-12:00      13:00-17:00 
Péntek:     09:00-12:00      13:00-17:00 
Szombat: zárva. 
Vasárnap: zárva. 
 
Természetesen igény szerint, elérhető vagyok a következő telefonszámon: 0630/816 2002 

Jákó Melinda 

Kulturális hírek 
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Az elmúlt negyedévben is sok egyházi szervezésű programnak 
lehettünk részesei. Továbbá történtek felújítások renoválasok is 
templomunkban. Néhányukról Elnök úr fentebb részletesen is bes-
zámolt. 
 -Augusztus 15- én Nagyasszony ünnepét tartottuk. 
 -Augusztus 20-án Jász László Plébános Úr idén is zarándoklatot 
szervezett a Budapesti Szentjobb körmenetre.  
-Szeptember 01-jén ismét sok új arcot láthattunk az évnyitó szent-
misén. Kicsik, nagyok és tanáraik, szüleik együtt kérték az Úr 
áldását munkájukra. 
-Szeptember 08-án Kisasszony ünnepén ismét közösen imádkoz-
tak a környék hívei a Lourdesi barlangnál.  
-Október hónapban a szentmisék előtt és vasárnap délután a 
litánián együtt imádkoztunk a rózsafűzért.  
Az idei évben kicsit késve, - egyéb elfoglaltság miatt- Október kö-
zepétől lehet fizetni az egyházadót.  
Terveink szerint december közepéig a templomban biztosítunk rá 
lehetőséget, majd az elmaradt befizetőket utána keresik fel képvi-

selőtársaim otthonaikban. 
  
Kérem a kedves híveket szíveskedjenek minél előbb befizetni a hozzájárulást. 
 Aktív dolgozók: 5.000,- Ft. Nyugdíjasok és Gyes - en lévő kismamák: 3.000,- Ft.  
 

Sza.Bo.Ma. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TOVÁBBI HÍREI 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

Tanácsadó testületünk nevében szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm falunk minden kedves lakóját. 
Nagy öröműnkre szolgál, hogy befejeződött templomunkban 
a szószék és a Jézus szobor rekonstrukciója. Ami elgázosí-
tással is járt a fa részek szuvasodásának meg fékezése ér-
dekében, majd újra festése is megtörtént. A díszlécek és a 
rajt lévő képek 24 karátos aranyfestést kaptak. A Jézus szo-
bor törött kezének ki javításával, újra festésével ismét szép 
pompában tündökölnek.    Aminek az összköltsége így 
1.600.000 forintba került.    
Ami még nagyobb örömünkre szolgál, hogy ez egyházkö-
zségünknek egy forintjába nem került, mert az összes költ-
séget a hívek jó szándékú adományaiból tudtuk fedezni. Ez 
úton szeretnénk nagyon, de nagyon meg köszönni minden-
kinek, aki a legkisebb összeggel is hozzájárult ennek a két 
nagyon szép tárgynak a megvalósításához. A jó Isten ezer-
szeresen fizesse meg minden kedves, jó szándékú adomá-
nyozónkat.  

 

 A legnagyobb tisztelettel:  Németh Zoltán 
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AZ ÓVODA HÍREI Az iskola és óvoda hírei 

Óvodánkban a hagyományos tavaszi, nyári programok hangula-
tosra sikerültek. Nyáron a csoportokat sikerült kifestetni, a parkett 
csiszolása, lakkozása is megtörtént. Mindezeket költségvetési 
pénzből. Sajnos augusztus hónapban két dolgozónk is felmon-
dott, itt az újságon keresztül is szeretném megköszönni munkáju-
kat, amit az óvodáért, a gyerekekért tettek. Kívánom hogy további 
munkájukban legyenek sikeresek. Két új dolgozónk e rövid idő 
alatt beilleszkedett közösségünkbe. 
 Az ősz folyamán a hagyományos programjainkat megtartottuk – 
szüret, állatok napja, családi délután. Jelenleg a Márton napra 
készülünk. Ahol a gyerekek műsorán kívül a Kalendárium duó 
szórakoztatja az egybegyűlteket. A szülők pedig megnyitják 
„libaboltjukat” ahol mindenféle finomságot lehet majd kapni. Már 
nagy a szervezkedés, készülődés. 
A szüreti mulatságunkon szokásunkhoz híven meglátogattuk az 
iskolásokat, hogy megkínáljuk őket pogácsával, musttal. Köszön-
jük, hogy most is lelkesen fogadtak bennünket. Az állatok napjá-
nak megünneplése egy egész hétre lett tervezve. Voltak nálunk a 
Kőszegi Chernelkert dolgozói, akiktől sok hasznos ismerethez 
jutottunk a sérült madarak gyógyításával kapcsolatban. Kampel Jocó jóvoltából a vadászat rejtelmeibe, 
az erdei állatok életébe tekinthettünk be. Közben lovagolhattak is a gyerekek. A Répcevölgye Kft-nél 
tett látogatás alkalmával a háziállatokkal ismerkedhettünk, illetve a fiúk körében a traktorok, kombáj-
nok, bálázók stb. kapták  a legnagyobb figyelmet. 
A Répceszentgyörgyi Képviselőtestület illetve Polgármester asszony meghívására  a családi délutánt 
Répceszentgyörgyön rendeztük meg. Dotto vonattal utaztunk a helyszínre, ahol már vártak bennünk a 
szülők. A szalonna, virslisütés után jót játszottunk a Faluház udvarán,  ismerkedhettek a gyerekek a 
rendőrautóval, a rendőr munkájával. Mielőtt hazaindultunk a Galiotti házaspárnak köszönhetően érde-
kes történeteket hallhattunk az állatorvos munkájáról, illetve Jutka nénitől  mesét a hallhattunk egy kis 
cicáról. Köszönjük a tartalmas délutánt, illetve a programok megvalósulásához az anyagi felajánlást. 
A továbbiakban készülünk a bői gyerekekkel a Nyugdíjas találkozóra, melyet november 18-án rendez-
nek meg. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget, felajánlásokat, munkát, melyekkel óvodánk életét tették színe-
sebbé, a gyerekek mindennapjait hangulatossá, örömtelivé. 

Az óvoda dolgozói 

2018. 09. 28-án rendezte meg a Bői Általános 

Iskola a Diákönkormányzattal együttműködve az 

„Európai Diáksport Napját Bőben“ A 3. tanórát kö-

vetően az egész iskola kivonult a helyi focipályára, 

ahol közös bemelegítés után két csoportban 

(alsós és felsős) diákok és tanárok egyaránt lefut-

ották a 2018 méteres távot. Ezt követően a kiseb-

bek kint maradtak a füves pályán és 120 percig 

sorversenyeken sportoltak, a nagyobbak pedig az 

új aszfaltos pályára visszatérve 3 lehetőség közül 

választhattak a 120 perces sportolásra: foci, kosárlabda és görkorcsolya. A legnépszerűbb a két lab-

dajáték volt, mert mind a 7 csapatban egy-egy felnőtt (tanár, iskolatitkár, hitoktató) volt a csapatkapi-

tány. Nagyon jó hangulatú meccsek voltak, így a sportolás 120 perc után sem maradt abba. Sőt dé-

lután még egy spontán rögbi meccs is szerveződött a napközi szünetében. Mind a gyerekek mind a 

felnőttek jó érezték magukat. Örülünk, hogy csatlakoztunk az akcióhoz! Jövőre is! Sok fotó készült, 

melyek megtekinthetők a Bői Általános Iskola Facebook profilján. (Babos Nóra) 

ISKOLÁNK IS CSATLAKOZOTT AZ EURÓPAI DIÁKSPORTNAPHOZ 
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Már a hatodik szezon a Megyei III. osztályban 

 

A 2018 -2019 bajnoki évet is a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk. 
Tovább erősödött a megyei III. osztály Sárvári csoportja, a bajnokságot 17 csapat 
kezdte meg. A bajnok Kemenesmagasi nem vállalta a magasabb osztályt, a Csénye 
és Boba csapatai újból neveztek a bajnokságba, így alakult ki a Sárvári csoport 

mezőnye. Mivel nagy változás nem volt, ezért ismerjük az erőviszonyokat, és mindenképpen sze-
retnénk az első hatban végezni. 
 
 Felkészülésünk nem jól sikerült, több edző mérkőzést is játszottunk, de nem igazán szolgálta az 
eredményes felkészülést, mert a játékos állományban jelentős átalakulás történt.  
 
 Teljesen váratlanul az első – Szeleste elleni – edzőmérkőzés után három játékosunk (Kovács 
András, Nagy Norbert, Varga Márk) bejelentette távozását, ők az őszi szezontól a Szeleste-Pósfa SE 
csapatában játszanak. Őket követte még két távozó: Horváth Patrik Ikervárra ment, Marton István a 
MAFC (Budapest) csapatában folytatja. 
 
 A vezetőségnek reagálni kellett az új helyzetre, több játékos is látótérbe került és az igazolásokkal 
sikerült minden csapatrészbe jó képességű labdarúgót igazolnunk. Ilyen mértékű játékos „mozgásra” 
évek óta nem volt példa, az új játékosok nagy része a felkészülési mérkőzéseken nem szerepelt, így a 
bajnoki mérkőzéseken kell kitapasztalni, hogy ki milyen poszton tudja a legjobb teljesítményt nyújtani. 
 Átigazolással került hozzánk: Németh Milán (Rábapatyról), Rácsik Gergő (Büki Regionális 
Utánpótlás Futball Klubtól), Sándor Ádám (Hegyhát SE Sótonyból), Veszprémi László (Fővárosi Köz-
terület Fenntartó SE-ből), Kajtár Máté (nemzetközi átigazolással Ausztriából), Visszatért - nagy 
örömünkre - Boros Tamás Simaságról, és Magó Miklós (Csepregről). Megújítottuk Östör Bálint játéken-
gedélyét, és új igazolásként a csapathoz tartozik Lanczkor Balázs.   
Jelenlegi keretünk:  
Kapusok: Babos Tamás, Rácsik János, Varga Gábor, Lanczkor Balázs 
Védők: Babos Bence, Balogh Máté, Hancz László, Horváth Mihály, Karvalits               
Tamás, Katzler Ábel, Klópusz Márton, Magó Miklós, Németh Márton, Roznár Attila,      
Középpályások: Barcza Dávid, Boros Tamás, Horváth Márton, Kajtár Máté, Kondor               
Gergő, Nagy Róbert, Östör Bálint, Rácsik Gergő, Veszprémi László 
Támadók: Babos András, Németh Milán, Sándor Ádám, Sümegi Norbert. 
 A bajnokságban 10 fordulón vagyunk túl, a múlt évihez képest eredményesebben kezdtük a sze-
zont, igaz nem várt vereségek becsúsztak. Eredmények: 5 győzelem (Mesteri ellen 4 : 2, Izsákfa ellen 
5 : 1, Nagysimonyi ellen 5 : 1, Jákfa ellen 3 : 2, Csénye ellen  3 : 1), 1 döntetlen az első fordulóban Ke-
nyeri csapatával 0 : 0,  4 vereség (Simaságtól 3 : 2 -re, Ostffyasszonyfán 4 : 2-re, Nemeskocs ellen 3 : 
2-re, Sótonyban 1 : 0-ra veszítettünk) ezzel jelenleg a 9. helyen vagyunk, 16 ponttal, 26 : 18 -as gól-
különbséggel. 
 Kupa szereplésünk a várakozással ellentétben jól sikerült. Az első fordulóban Perenye csapatát 
vertük 4 : 2 re, a második fordulóban a Megyei I. osztályban szereplő Vép SE volt a vendégünk. A 
mérkőzésen jó játékkal egyenrangú ellenfelei voltunk a két osztállyal magasabb bajnokságban szereplő 
csapatnak. A Vép szerzett vezetést az első félidőben, de ez csak még elszántabbá tette csapatunkat, 
akik szervezett jó játékkal a második félidőben kiegyenlítették az eredményt. Az 1 : 1 es végeredmény 
nekünk kedvezett, mivel döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó, így jutottunk a 
harmadik fordulóba, amire nagyon régen nem volt példa. A következő ellenfél Alsóújlak csapata volt. A 
mérkőzést 4 : 2 arányban a vendégek nyerték, számunkra a magyar kupa sorozat befejeződött.  
 
Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra, hisz a csapat 
nagy része új és fiatal, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése. 
 
A 2018 – 2019 évre az öltöző felújítására beadott pályázatunkat elfogadták, jelenleg a pénzügyi 
előkészítés folyik, melynek kedvező lebonyolítása után a régóta tervezett öltöző felújítást el tudjuk 
végezni.   

Horváth Jenő 

Sport LABDARÚGÁS 
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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 

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 tortaalap: 

1 csomag zabkeksz (kb 200 g ) 

50 g hámozott tökmag  

100 g kókuszreszelék  

1/2 teáskanál őrölt fahéj  

1 csipetnyi só  

100-150 g magozott datolya, aprítva  

töltelék: 

300-400 g főtt, pürésített sütőtök  

50-100 g kókuszvirág cukor  

egy csipetnyi só  

1 teáskanál őrölt fahéj  

3/4 teáskanál őrölt zöld kardamom  

3/4 teáskanál őrölt gyömbér  

(Forrás: www.egzotikusfuszerek.hu ) 

Sütőpapírozd be a tepsit, hogy 

könnyű legyen leemelni a szele-

teket. 

Egy turmixgépbe dobd bele a 

zabkekszeket, a tökmagokat, a 

kókuszreszeléket, a fahéjat és a 

sót, és pulzálva aprítsd finomra. 

Dobd bele a datolya darabokat, és folytasd aprítani, amíg 

jól kevert, ragacsos masszát kapsz.  Ha kell, adj hozzá még 

datolyát, mert akkor jó, ha összenyomod az ujjaiddal, és 

egy lapos összeálló masszát kapsz. 

Terítsd el egyenletesen a masszát a sütőpapírozott tepsin, 

lenyomkodva simára. Tedd be az egész tepsit a mélyhűtő-

be (remélem befér), amíg a tölteléket elkészíted. 

A főtt, pürésített sütőtököt, a mézet, a kókuszolajat, a fű-

szereket tedd a robotgépbe és pürésítsd, amíg selymes 

állagú krémet kapsz. Add hozzá a kókuszlisztet és 

turmixold tovább egy kicsit. Ha kell édesítsd. 

Vedd ki a mélyhűtőből a tepsit az alappal, és egyenletesen 

oszd szét a sütőtök krémet rajta. Takard le és hűtsd lega-

lább 6 órát, de a legjobb, ha egy éjszakát, a hűtőben/

pincében. 

Vágd fel a szeleteket, letörölve a kést a vágások között, és 

tálald hidegen kávéhoz, teához, édességként. 

Ha szeretnéd, díszítheted a szeleteket kókuszreszelékkel, 

rászitált őrölt fahéjjal, vagy tejszínhabbal 

SÜTŐTŐKÖS  SÜTEMÉNYSZELETEK 

Reklám 


