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A Bői Általános Iskola 7. és 8. osztályosokból 
álló focicsapata nyerte 2013. június 9-én a 
Telekom Labdarúgó Diákolimpia Országos 
Döntőjét Pécsen. 
 A kétnapos tornán csaknem veretlenül let-
tek bajnokok a kisiskolánk diákjai. Szombaton 
rendezték a 
csoportmér-
kőzéseket, 
mely szá-
mokban és 
bői szem-
szögből néz-
ve egy óriási 
menetelés 
képét mutat-
ja: 4 mérkő-
zés, ebből 3 
győzelem és 
1 vereség, 25 
rúgott és 4 kapott gól. 
 A csapat így csoportelsőként vágott neki 
vasárnap a folytatásnak a legjobb nyolc között. A 
mérkőzések itt már szorosabbak voltak: Debre-
cent 2:1-re verve jutott a gárda a legjobb 4 közé, 
a döntőbejutásért Fejér megye ellen 0:2-es hát-
rányból is fel tudott állni az együttes és végül 7-
esekkel jutott a döntőbe, ahol 0:0-s végered-
mény után ugyancsak 7-esekkel verte Budapes-
tet. A mezőny legjobbjának is bői játékost vá-
lasztottak: Németh Milán káprázatos formában 
játszott azon a hétvégén. 
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 Az itthon maradt szülők, tanárok, diáktársak 
szurkolók szinte élőben követhették az esemé-
nyeket a bői iskola Facebook-profilján. Vasárnap 
este pedig népes tábor várta a fiúkat a bői főtéren 
tiszteletükre rendezett „We are the Champion”-
flash mobon. 
 
Zánkán aztán dupláztak a fiúk:  
  Június 22-én szombaton rekkenő hő-
ségben rendezték a Kisiskolák Labdarúgó Diák-
olimpiájának döntőit a Zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Központban.  A 4 napos tornán a Bői Általános 
Iskola csapata képviselte Vas megyét és ismétel-

ten bevere-
kedte ma-
gát a leg-
jobb 4 kö-
zé. 
 A 
Zánkáról 
érkező hí-
rek hallatá-
ra szomba-
ton reggel 
egy komoly 
csapat in-

dult el Bőből és környékéről a Balaton partjára, 
hogy a helyszínen buzdítsa a fiúkat.  Egy oldalvo-
nalnyi szülőkből, tanárokból, rokonokból, osztály-
társakból vagy egyszerűen drukkerekből álló bői 
szurkolótábor várta a kezdő sípszót.  
 A döntőbejutásért (a torna legjobb kapusát 
felvonultató) Felcsút csapatát győzték le a srácok 
1:0-ra, a döntőben pedig ugyancsak 1:0-ás győ-
zelmet arattak (a torna gólkirályát adó) 
Murakeresztúr ellen, mindkét gól főszereplője Né-
meth Gergő volt. 
A legjobb a játékos a bői Dan Szilveszter lett. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kétszeres országos bajnok 
a bői iskola focicsapata 
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 A képviselő-testületek 2013. június 
5-én Gór községben tartott együttes ülésü-
kön elbírálták a Bői Óvoda vezetői megbí-
zására beérkezett pályázatot. Az intéz-
mény vezetésére 2013.augusztus 

16.napjától öt évi időtartam-
ra Babos Lászlóné óvónő 
kapott megbízását. A képvi-
selő-testületek az önkor-
mányzati törvény előírásai-
nak megfelelően jogi sze-
mélyiségű társulássá alakí-
tották át az óvodát fenntartó 
társulást. E döntésnek meg-
felelően módosul az intéz-
mény alapító okirata is, a jö-
vőben az óvoda fenntartója 
az egyes önkormányzatok 
helyett a társulás lesz.  
 
 A képviselő-testület 
2013. június 19-én zárt ülé-

sen véleményezte a Bői Általános Iskola 
vezetői álláshelyére beérkezett pályázatot, 
a pályázó vezetői programját támogatta  

 
Dr. Vincze György 

jegyző 

 A képviselő-testület 2013. május 08-
án megtartott ülésén elfogadta az önkor-
mányzat 2012.évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló rendele-
tet. A képviselő-testület 
megállapította, hogy a be-
vételek és a kiadások az 
év folyamán a terv szerint 
teljesültek, az önkormány-
zatnak fizetési gondja nem 
volt. A képviselő-testület 
elfogadta a belső ellenőr-
zésről szóló beszámolót is, 
az ellenőr a vizsgálatok 
során hiányosságot nem 
állapított meg. A képviselő-
testület törvényi előírás 
szerint jóváhagyta a 
2014.évi költségvetési 
koncepciót. Mivel a 
2014.évi költségvetés pénzügyi adatai 
nem ismertek a képviselő testület a kon-
cepcióban általános elvárásokat fogalma-
zott meg. A képviselő-testület újra szabá-
lyozta a lakások és helyiségek bérét. Az 
ülésen döntés született a művelődési ház 
függöny beszerzéséről. A képviselő-
testület módosította az étkeztetés és a 
házi segítségnyújtás szakmai programját.  

Önkormányzati hírek 

Az eredményhirdetés után mindenki a strandra igyekezett 
egy hűsítő csobbanásra a Balaton vizébe. Persze itt sem ma-
radhatott el a foci: A forró homokon azonban meglepetésre 
6:3-ra kikaptak a bajnokok az őket kísérő felnőttek csapatá-
tól. 
Bőben ismét ünnepséggel zárult a nap: Horváth Tibor alpol-
gármester és Kollár Balázsné iskolaigazgató köszöntötte az 
immár kétszeresen is országos bajnok gárdát, majd Hajós At-
tila tanár úr és edző beszámolóját hallgathatták meg az egy-
begyűltek. Azt követően pedig Annuska néni remek gulyás-

partijával egybekötött ünneplés kezdődött.  Szép volt fiúk! 
 
A Bői Általános Iskola Csapata ezúton is köszöni valamennyi segítőnek, szurkolónak a támoga-
tást. 
A csapat tagjai: Állnak (balról jobbra): Hajós Attila tanár úr (edző), Boros Tamás, Németh Milán, Joós 
Tibor, Németh Gergő, Barki Péter tanár úr (segédedző). Guggolnak (balról jobbra): Molnár Patrik, Ko-
vács Martin, Dan Szilveszter, Varga Márk. Fekszenek(balról jobbra): Horváth Bence, Vass Péter.  

(Babos Nóra) 
 

(Folytatás az 1. oldalról) 
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Aktualitások 

Május első vasárnapján ünnepeltük az édesanyákat. Bőben a hagyományoktól eltérően — a 
Művelődési Ház felújítása miatt — ezúttal az iskola egyik szépen feldíszített osztálytermében 
került sor az ünnepségre, melyen elsősorban helybeli alsós tanulók vettek részt: Versekkel, 
énekekkel és zongora- valamint trombitadarabokkal készültek a vetítéssel kiegészített műsor-
ra, melyet Hajós Attila polgármester köszöntő szavai vezettek be, a végén pedig a diákok átad-
ták a köszönet virágait az édesanyáknak és nagymamáknak. 

(Fördősné Horváth Judit) 

ANYÁK NAPJA 

FÖLD NAPI FAULTAKARÍTÁS 
A bői iskola - ahogy már évek óta - idén 
2013. 04. 22-én ismételten csatlakozott a 
Föld napja (április 22.) alkalmából rendezett 
falutakarítási akcióhoz. A diákok sárga mel-
lényeket és kesztyűt húzva a faluban, a fo-
cipályán valamint a Lócs irányában lévő 
illegális hulladéklerakóként használt erődős 
részen próbálták  megtisztítani a környeze-
tet. Utóbbi terület hulladékmentesítésére 
jövő évben felnőttek mozgósítása is meg-
gondolandó.  

(Babos Nóra) 

VÉRADÁS 

2013. április 9-én kedden délután került sor az iskolában a véradásra. Ez-
úton szeretném megköszönni a véradóknak, hogy szép számmal megje-
lentek és önzetlenül segítettek. Köszönettel tartozom az aktivistáknak és 
mindazoknak, akik anyagilag támogatják a helyi Vöröskeresztet, mert eb-
ből tudjuk a véradókat tisztességgel megvendégelni. Remélem legköze-
lebb is szép számmal jönnek vért adni, és szívesen segítenek azoknak, 
akiknek szükségük van a vérre és a vérből készülő gyógyszerekre. Min-
denkinek erőt, egészséget kívánok, hisz ez a legfontosabb.  

(Makk Ferencné Erika)  

A BÜKI VÍZMŰ BELEOLVADNA A SOPRONIBA 

Vízmű Zrt. tavaly 4,1 milliárd forintos árbevé-
telt és 95 milliós adózott eredményt 
mutatott fel. Az egybeolvadás azon-
ban mindkét félnek a javára lehet, hi-
szen a büki társaság kedvező fo-
gyasztói struktúrával rendelkezik, jól 
működik és nyereséges cég. A két 
vízmű – a Soproni Vízmű Zrt. és a 
Bük és Térsége Vízmű Kft. – egybe-
olvadása várhatóan legkésőbb 2015. 

elejéig megvalósulhat.  
(Hajós Attila) 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
alapján a kisebb vízműveknek integ-
rálódniuk kell, csak az a társaság kap 
működési engedélyt, amely legalább 
150 ezer fogyasztói egyenértékkel 
rendelkezik (az egyenértéket egy bo-
nyolult képlettel számolják ki a fo-
gyasztói adatok alapján). A soproni 
vízmű 196 ezerrel számolhat, ez kö-
rülbelül százezer embert jelent. Ezzel 
szemben a Bük és Térsége Kft. alig több mint 
27 ezer felhasználóval rendelkezik. A Soproni 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

Május hónapban a szentmisék előtt és vasár-
nap délutánonként litániával köszöntöttük a 
Szűzanyát, a hónap utolsó vasárnapján pedig, 
többen a Chernelházadamonya határában lévő 
lourdesi barlanghoz zarándokoltak a damonyai 
hívekkel közös imádságra.  Rengeteg virág bo-
rította a kápolna köveit és még este is égett a 
sok gyertya, ami a zarándokok sokaságáról 
árulkodott.  
Ez a nap egyben a „Hősök vasárnapja” is volt, 
a szentmise után közösen imádkoztunk a hősö-
kért. Hajós Attila polgármester úr és a képviselő 
urak elhelyezték a megemlékezés koszorúját a 
templomkertben lévő emlékműnél.  
Június 1-én 9 fiatal,- a büki templomban járult 
a bérmálkozás szentségéhez.  

Június 2-án Úrnapján volt az elsőáldozás 
templomunkban ahol 6 kisgyerek járult először 
szentáldozáshoz.  
Az Úrnapi sátrak - a szokástól eltérően - kicsit 
másként készültek. Hófehér pavilonokban ké-
szíthettük el a helyet az Oltáriszentség imádá-
sára. Az időjárás elég bizonytalan volt, de végül 
kegyes volt hozzánk, és meg tudtuk tartani a 
körmenetet. 

Június 2-án du. 5 órakor a Szentatya, Ferenc 
pápa közös adorációra hívta a híveket a Szent 
Péter Bazilikába, és arra kérte a világ püspöke-
it, hogy ezzel egy időben végezzenek Szent-
ségimádási órát székesegyházaikban és ezt a 
kezdeményezést terjesszék ki plébániáikra is, 
ahol lehetőség van az ima megtartására.  En-
nek szellemében a bői templomban is sokan 
gyűltek össze a közös imádkozásra.  
Június 15-én volt az általános iskolások évzá-
ró szentmiséje.  
Június 16-án tartottuk falunk Szentségimádási 
napját. A mise után egyből (Erzsi néni vezeté-
sével) az iskolások és a fiatalok imádságával 
kezdődött, ahol sok fiatal szerepet vállalt,- furu-
lyázással, felolvasással, imával és énekkel. 
Majd a szokott rendben mindig más és más 
utca lakói jöttek sorra, sajnos egyre keveseb-
ben.  
Június 16-án Csepregen többen részt vettünk 
Finta József atya 25 éves papi szolgálatának 
hálaadó szentmiséjén. Elérzékenyülve mondott 
köszönetet a sok-sok embernek, aki vele együtt 
ünnepelt ezen a szép jubileumon.  

Szabóné Bognár Matild 

ZARÁNDOKLAT MARIAZELLBE 

Június 26. és 29. között, immár 20. alkalommal indult gyalogos zarándokút Kőszeg-
ről az ausztriai Mariazellbe. A 91 résztvevő között Mesterházáról Marton István és 
Varga Márk iskolánk két volt tanulója és Bőből Babos Lászlóné és Hajós Attila vett 
részt. A 4 nap során közel 160 km gyaloglás várt a résztvevőkre. Szerda reggel 6 
órai szentmisét követően indult a népes zarándokcsapat és este 7 óra után ért 
Krumbachba. Csütörtökön reggel 6 órás szentmisét követően indultunk Gloggnitzbe 
(plébánia). Pénteken csodálatos helyeken vezetett az út, a Schwarzau folyó völgyé-
ben és már kicsit fáradtan értünk Nasswaldba, a tűzoltószertárba, ahol elszállásol-
tak minket. Szombaton hajnalban ¾ 3-kor keltünk, hogy 4 óra után elinduljunk a 
körülbelül 40 km-re lévő végcélba. Mindenki számára nagy megkönnyebbülés volt 
délután 3 után megérkezni Mariazell határába. Itt a csoport kicsit összeszedte ma-
gát és egyenpólóban - ami a 20. jubileumi zarándokútra készült - énekszóval, ha-

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Az iskola és óvoda hírei A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY 

Felső sor (balról jobbra): Horváth Bence, Dan 
Szilveszter, Boros Tamás, Horváth Dávid, Varga 
Márk, Ferenczi Dániel, Kovács Martin. 
Középső sor(balról jobbra): Kiss Roland, Németh 
Milán, Sümegi Norbert, Németh Nóra, Vinkovits 
Klaudia, Ferenczi Vivien, Rácz Tamara, Balogh 
Dávid, Joós Tibor, Molnár Patrik. 
Alsó sor (balról jobbra): Rozmán Liliána, Kovács 
Kíra, Iván Viktória, Hári Karola (osztályfőnök), 
Nagy Vivien, Mészáros Adrienn, Németh Klaudia. 

(Fotó: Lágler Mária Katalin)  

ISKOLA, ÓVODA:  INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATOK 

ÚJ NEVEINK: Bői Általános Iskola és Bői Óvoda 
Tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy az intézményszétválás következtében (a januári államosí-
tástól az óvoda és az iskola külön intézményként működik) iskolánk illetve óvodánk neve meg-
változott. Az iskola új, hivatalos neve: Bői Általános Iskola. Az óvoda új, hivatalos neve pedig: 
Bői Óvoda. (Babos Nóra) 

A Bői Általános Iskola intéz-
ményvezetői munkakör be-
töltésére kiírt pályázati ki-
írásban megjelölt határidőig 
1 db. pályázó, Hajós Attila 
nyújtott be pályázatot. 
A véleményezésre jogosul-
tak köre kialakította állás-
pontját: 
A Nevelőtestület,  az Alkal-
mazotti Közösség, a Diákön-
kormányzat, a Szülői Mun-

kaközösség és Bő Község 
Önkormányzata támogatja 
Hajós Attila intézményveze-
tői megbízását. 
A fenti testületek csupán 
véleményeznek, a végső 
döntést a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központnak 
van joga meghozni.  
A döntés a nyár folyamán    
várható. (Babos Nóra) 

A Bői Óvoda élén is válto-
zás lesz. Az intézményve-
zetői munkakör betöltésé-
re kiírt pályázati kiírásban 
megjelölt határidőig 1 db. 
pályázó, Babos Lászlóné 
nyújtott be pályázatot. 
A véleményezésre jogo-
sultak köre vagyis  
az óvoda pedagógusai 

illetve alkalmazotti közös-
sége kialakította vélemé-
nyét és a fenntartó önkor-
mányzatok is meghozták 
döntésüket . Ennek értel-
mében 2013. 08. 16-tól 
az Bői Óvoda intézmény-
vetetői munkakörét Ba-
bos Lászlóné látja le. 
(Babos Nóra) 

rangzúgás közepette vonultunk a kegytemplomba. A szentmisén, amit 3 pap celebrált, ugyan fáradtan, de lelkileg 
feltöltődve, óriási élmény volt, hogy végigcsináltuk a közel 160 km-t. A szentmisét követően a mariazelli polgár-
mester fogadta a csoportot és szerény vendéglátás mellett készült közös fénykép a résztvevőkről.  
Balogh Tibor volt káplán, a csoport lelki vezetője búcsúzóul még megáldotta a résztvevőket és a jövő évi viszont-
látás reményében indultunk haza Kőszegre buszokkal és személyautókkal. Kívánom mindenkinek, hogy egyszer 
átélhesse ezt a felejthetetlen zarándokutat! 

Hajós Attila 

(Folytatás a 4. oldalról) 
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Kulturális hírek 

6. BÜKI FUTÓNAP 

NYUGDÍJAS ZÁRÓ 
A Nyugdíjas klub június 6.-án tartotta évadzáró 
összejövetelét.  Családias hangulatban töltöttük 
az estét az Ernhardt Panzióban.  A bőséges va-
csora után, finom sütemények mellett beszélget-
tünk. 
Hajós Attila Polgármester, Horváth Tibor Alpol-
gármester és Vinkovics Ottó képviselő urak is kö-
szöntötték a klubtagokat, és számos teendőjük 
mellett csatlakoztak hozzánk.  
A klubtagok pillanatok alatt kérdéseikkel 
„bombázták” az elöljárókat, akik válaszoltak a fel-
merült kérdésekre, és röviden tájékoztattak ben-
nünket a művelődési ház készültségéről és  ter-

veikről. 
Idén nem nótáztunk,-/talán valahol mindenki gondolt az idei évben elvesztett két klubtagunkra 
is) visszafogottan éreztük jól magunkat.  
Nyáron összejöveteleket nem tartunk, legközelebb ősszel találkozunk, amiről a honlapon és 
meghívóban értesítünk mindenkit.  
Nyárra mindenkinek jó pihenést, kellemes kikapcsolódást, és jó egészséget kívánok.  

Szabóné Bognár Matild 

Sport 
2013. május 1-én rendezték meg 6. alkalommal a már hagyomá-
nyos Büki Futónapot. Nemcsak a bői diákok, hanem szüleik is 
szépen szerepeltek a különböző hosszúságú távokon és kategó-
riákban, így például a már rutinos indulónak számító  Vargáné 
Czingráber Bea is a dobogó tetejére állhatott kislányával Zsófi-
val. 
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk a teljesítményhez! 

(Babos Nóra) 

MŰVELŐDÉSI HÁZ: AVATÓ VÁRHATÓAN AUGUSZTUS VÉGÉN 
Lassan a végéhez közelednek a bői Mű-
velődési Ház felújítási munkálatai.  
Az előzetes tervek szerint az ünnepélyes 
átadására 2013. augusztus végén kerül 
majd sor. 
Azután  — reményeink szerint — ismétel-
ten gazdagabb kulturális programokról 
számolhatunk be itt a HírBŐség hasábja-
in.  
A felújításról a bői honlap galériájában   
egy egész fotósorozatot láthatnak az ér-
deklődők. 

(Babos Nóra)  
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LABDARÚGÁS 

Jelen és jövő!? 
 
Véget ért a 2012-2013 évi bajnokság. Csapatunk a 15. helyen végzett, pedig a 
tavasz jobban sikerült, mint az ősz. Több pontot szereztünk és több gólt rúgtunk, 
előbbre lépnünk mégsem sikerült. Azt most még nem tudni, melyik osztályba foly-
tathatjuk a következő bajnoki idényt. A magyar bajnokságban jelentős átszerve-

zés folyik: megszűnik az egyik NB II-es csoport, megszűnik három NB III-as csoport,  a HALADÁS VSE 
az egyedüli megyei klub, amelyik a nemzeti bajnokságba szerepelhet (OTP Bank Liga), a Répcelak, a 
Körmend és a Sárvár visszajön a Megyei I-be, - bár a Körmend és a Répcelak felsőbb osztályba neve-
zett -, aminek hatása, hogy a megyei első osztályból legalább hat csapat esik ki, ami már minket is 
érint, hisz a Rábapaty is a kiesők közé került, a Tanakajd csapatát pedig átsorolják a sárvári csoportba. 
Ikervár csapata végzett csoportunkban az első helyen, de nem biztos, hogy vállalják a magasabb osz-
tályt, alattunk a Mesteri végzett 
az élen, nem tudjuk feljön-e egy 
osztállyal feljebb.  Minden képlé-
keny még, a következő bajnoki 
szezonra július 5-ig kell nevezni. 
A megyei szövetség július köze-
péig dönt a csapatok besorolásá-
ról. Szeretnénk a megyei II osz-
tályban szerepelni, de az elnök-
ség erről a kérdésről csak a jövő 
héten hoz döntést. Bárhogy is 
alakul sorsunk, azon munkálko-
dunk, hogy az egyesület egyre 
jobb körülményeket biztosítson 
labdarúgóinknak, nem feledkezve 
meg az utánpótlás nevelés fon-
tosságáról sem. 
Ezeket a célokat szolgálják azok a pályázatok, amelyekben részt veszünk. Az elmúlt másfél évben kö-
zel négymillió forintot fordítottunk a csapatok felszerelésének bővítésére, a pálya minőségének javításá-
ra, az edzések feltételeinek fejlesztésére. A szurkolók is egyre kulturáltabb körülmények között látogat-
hatják a hazai mérkőzéseket, elkészült a fedett büfé, ami egyéb közösségi célokat is kielégít. Jelenleg 
két pályázat fut, az egyik a sportlétesítmény kerítéssel való ellátását, a másik az utánpótlás képzést 
szolgálja. A két pályázat megvalósulása esetén újabb 3 millió forint kerülhet felhasználásra.  
A sportkör vezetése fontosnak tartja a pályázatok sikeres véghezvitelét, annak ellenére, hogy a telepü-
lési önkormányzatok a múlt évek gyakorlatához képest, sokkal szerényebb mértékben tudják támogatá-
sukkal segíteni egyesületünket. Ezért kértük legutóbb a sportszerető lakosság támogatását, mert min-
den forint számít. Támogatóinknak (Kovács Ferenc, Sümegi Pál, Keresztes Gizella, id. Horváth Je-
nő, Fördős Gergely, Rácz Balázs, Karvalits Ferenc, Németh József, Szabó Ernő, Németh Antal, 
Kajtár József, Dr. Vincze György, Gángliné Schreiner Tünde, Ferenczi László) köszönjük a hozzá-
járulást és egyben kérjük, aki teheti segítse egyesületünket céljai elérésében. 
Örömteli dolog, hogy két labdarúgónk (Boros Tamás és Kovács Martin) is tagja volt  az országos baj-
nokságot nyert csapatnak. Jutalmul egyesületünk egy–egy dedikált labdát adott ajándékba, hogy emlé-
kezzenek és tudják: nagyon büszkék vagyunk rájuk! 

Horváth Jenő 

BŐ KÖZSÉG KERÉKPÁRTÚRA-NAPJA 
Idén nyáron is szeretnénk megrendezni Bő község kerékpártúra-napját a tavalyihoz ha-
sonló kb. 40 km-es távon, esetleg egy kis szalonnasütéssel, grillezéssel összekötve. A 
konkrét időpontról még nem született meg a döntés, de akiket érdekel, kérjük figyeljék 
Bő község honlapját!   

(Babos Nóra)  
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POPOVITS 
FERENC 

kőfaragómester 
Mobil:30/9465968 

 
••••    Síremlékek 
••••    Ablakpárkányok 
••••    Konyhapultok 
  készítését vállalom! 
 

A Napos Mező Pékség  
várja kedves vásárlóit hagyományos és reform pékáruk 
nagy választékával. 

 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári üzleteinkben: 
 

⇒⇒⇒⇒Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 
⇒⇒⇒⇒Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 
⇒⇒⇒⇒Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  
 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

MEGGYES JOGHURTTORTA 

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: Némethné Szabó Erika, Bük,  
Bercsényi u. 12. Tel.: 06/308442664 

 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

 
Érdeklődni lehet: 

 Horváth Tibor  
Tel.:06-30-4821130 

Hozzávalók: 
-6 dl meggyes gyümölcsjoghurt, 
-1 csomag babapiskóta, 
-2 evőkanál porcukor, 
-1 csomag étkezési zselatin, 
-5dl habtejszín, 
-ízlés szerinti gyümölcsök /őszibarack, meggy, ribizli/, 
-1 csomag gyümölcskocsonya. 
 
Elkészítése: 
A joghurtot felmelegítjük, elkeverjük a porcukorral és a 
zselatinnal, hozzáadjuk a felvert tejszint és jól elkeverjük. 
 
Egy 23 cm-es tortaformába teszünk egy réteg krémet, rá-
halmozunk egy réteg gyümölcsöt, újabb réteg krém követ-
kezik, azt követően egy réteg babapiskóta, újabb réteg 
krém egy sor gyümölcs végül krémmel zárjuk. 
 
Tetejét gyümölccsel díszítjük és gyümölcskocsonyával 
zárjuk. Tálalásig hűtőszekrénybe tesszük. 

 
 

A mindenkinek szép nyarat  
kívánunk! 


