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Óvodánk ebben az évben ünnepli  fennállá-
sának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
ünnepi évzáró műsort szerveztünk. Az óvo-
dások műsora után Hajós Attila az Óvoda-
fenntartó  Társulás Elnöke ünnepi beszéde 
következett. Az óvodák 
történelmi visszatekin-
téséről hallhattunk a 
Polgármester Úr kö-
szöntőjében. Meghív-
tuk a régi dolgozókat, 
fenntartót, akikkel a 
műsor után kötetlen 
beszélgetés keretében 
elevenítettük fel a régi 
időket.  
Az óvoda 1979-ben 
nyitotta meg kapuit.  Az 
óvoda mielőbbi meg-
építését a közeli falvak 
családjai szívügyüknek, a gyermekek helyi 
nevelését a falu közös érdekének tekintette. 
Nagyon tartalmas évek vannak mögöttünk. 
Az intézmény sok változáson ment keresz-
tül. 
Az udvar szépítése, újítása, az épölet nyílás-
záróinak cseréjére, külső szigetelésére is 
sor került az évek során. Ennyi idő elmúltá-
val is jó visszagondolni, megállni és elemez-
ni a múltat. Nevelő-oktató munkánk során 
szerzett tapasztalatainkat, eredménnyel al-
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kalmazott módszereinket, eljárásainkat rend-
szeresen megosztottuk egymás között, átad-
tuk fiatalabb kollégáinknak. 
Az óvodapedagógus munkája az egyik leg-
szebb, legnemesebb feladat. Kibonthatja, óv-
hatja, nevelheti a jövőt. Ebben a szellemben 
végeztük, végezzük ma is munkánkat. A ne-
velésben fontosnak tartjuk: együtt élni, játsza-
ni, tanulni a gyerekekkel, mindig biztos pontot 
jelenteni, segítő kezet nyújtani számukra. Es 
ami a legfontosabb: tiszteltben tartani az 

egyéniségüket. 
Olyan légkör megte-
remtésére törekszünk, 
ahol a szeretet és a 
megértés az okos, kö-
vetkezetes neveléssel 
párosul. Igyekszünk ré-
szese lenni óvodánk 
azon törekvésének, 
hogy a családi élethez 
közelítő színtér legyen 
az óvoda melyben az 
otthon melegét megkö-
zelítő nevelés folyik. 
Továbbá, hogy óvo-

dánk a természet megismerésére, megsze-
rettetésére, a környezetvédelemre, szép ha-
gyományaink ápolására, nemzeti kulturális ér-
tékeink megismerésére nagy hangsúlyt fekte-
tő, sokat mesélő, éneklő óvoda legyen, amely 
a sok mozgás és kirándulás mellett felkészíti 
a gyermekeket az iskolára. Nem feledve azt, 
hogy az óvodás kor legfontosabb tevékenysé-
ge: a játék. Kodály Zoltánt idézve: „Szentnek 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

40 ÉVES LETT A BŐI ŐVODA 
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sebb rajz a generációkról Marton Eszter mun-
kája volt, melyet itt is szeretnék még egyszer 
megköszönni. Szép emlék lesz a jövőnek.  
A jelenlegi dolgozóknak is köszönöm munká-
jukat jó erőt, egészséget, kitartást  kívánok 
még sok-sok évig. 
Szeretném itt is megköszönni a Fenntartóknak 
a támogatásukat, hogy folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy megmaradjon az intézmény 
főzőkonyhával két tálalókonyhával együtt és 
megérhette a 40 éves évfordulót. 
 

Babos Lászlóné 
óvodavezető 

 

kell tartanuk a gyermek érintetlen lelkét. Amit 
abba beleültetünk, minden próbát kiálljon. Ha 
rosszat ültetünk bele, megmételyezzük 
egész életét, s ha jó magot ültetünk bele, 
egész életben virágzik!” 
Bízom benne, hogy az elkövetkező években 
is sok kisgyermek lesz óvodánkban, a falvak 
közt tovább él a gyermekkacaj, és a féltő, 
szerető szó a mindenkori óvodapedagógu-
sok, dajkák ajkán. 
A jubileum alkalmából rajzpályázatot hirdet-
tünk. Legszebb élményem az óvodában – 
cimmel. Nagyon sok szép rajzot kaptunk, 
ezúton is nagyon köszönjük. A legérdeke-

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

Önkormányzati hírek 

Bő község önkormányzata 2019. április 4-én ülést tartott. A képviselő-
testület az ülésen döntött arról, hogy előleget igényel a pályázaton nyert 
traktor (mezőgazdasági gép) beszerzéséhez. 
A képviselő-testület a hivatal felújítására beérkezett közbeszerzési pályáza-
tok alapján megállapította, hogy az ajánlati árak lényegesen meghaladják a 
pályázat kereteit, a rendelkezésre álló forrásokat. A fentiekre tekintettel a 
képviselő-testület 8.192.923.- forint pótelőirányzat megállapítását kérte az 
államkincstártól. 
A képviselő-testülettől kérelmezték a bo domain név átadását, melyhez a képviselő-testület 
nem járult hozzá. A képviselő-testület döntött az „Eszter mosolyáért Alapítvány 20.000.- forin-
tos támogatásáról, helyiség bérbeadásáról. A képviselő-testület átszervezte a fizikai dolgozók 
munkakörét. A képviselő-testület rendkívüli települési támogatás megállapításáról is döntött. 
A képviselő-testület 2019. május 7-én megtartott ülésén jóváhagyta az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér rendezvénytervét. A képviselő-testület módosította 2018.évi költségvetését a 
pótlólagos előirányzatokkal, majd jóváhagyta 2018. évi költségvetésének zárszámadását. Az 
elmúlt év folyamán pénzügyi gond nem keletkezett, az önkormányzat valamennyi kötelező és 
önként vállalt feladatának eleget tudott tenni. A képviselő-testület jóváhagyta a 2018. évi belső 
ellenőri jelentést. A képviselő-testület döntött tereprendezési ügyek előkészítéséről, jóváhagy-
ta a sportegyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámolót.  
A képviselő-testület 2019. május 27-én megtartott ülésén döntött szükséges út és járdajavítá-
sokról. 

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 
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A képviselő-testület egy évvel elhalasztotta a gyermekek kalwangi nyári táborozásának meg-
szervezését. Kérte a partnerközségtől a változtatás elfogadását. A képviselő-testület döntött a 
Bő Köztársaság tér 6. szám alatti lakás garázsának állagmegőrzési munkáiról, támogatta Rép-
ce Vidék újságot. A képviselő-testület jóváhagyta a felek megállapodása alapján történő ön-
kormányzati tulajdonú helyiségbérletek cseréjét.  A képviselő-testület rendkívüli települési tá-
mogatásról is döntött. 
A képviselő-testület 2019. június 17-i ülésén a társulási tanács döntése alapján jóváhagyta az 
óvoda konyhájának felújítására benyújtott pályázatot. A képviselő-testület döntött arról, hogy a 
malomszegben lévő út pályázatának előírása szerint az ingatlan-nyilvántartásban kéri a Széc-
henyi utca nevének feltüntetését, melyet eddig az ingatlan-nyilvántartás  az adott útszakaszra 
nem  tartalmazott. 

Tisztelettel: 
Dr. Vincze György, jegyző 

(Folytatás a(z) 2. oldalról) 

Aktualitások A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY 

Felső sor (balról jobbra):  Rozmán Kornél, Bogdán Patrik, Ható Tamás, Jánosi Benjámin, 
Hegyi Krisztián, Horváth Milán, Bene Balázs, Zugonics Máté. 
 
Alsó sor (balról jobbra): Németh Gabriella, Hodvogner Patrícia, Finta Petra, Barki Péter 
(osztályfőnök), Kovács Veronika, Krajczár Szonja,  Fülöp Hanna. 
 

Valamennyiüknek sikeres életpályát kívánunk! 
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IKSZT HÍREI 

Az idei évben sem szűkölködtünk programokból és eseményekből, a Közösségi 
Színtérben, hiszen számos, színes programokkal kedveskedtünk az érdekeltek-
nek. Ezek közül megemlíteném, a „Vers és prózamondó versenyt” (ápr. 30.), ami 
hagyományt teremtett a helyi kulturális életben, és örömmel fogadtam, hogy 
idén, magasabb létszámmal jelentkeztek a résztvevők. Természetesen tudásu-
kat és szorgalmukat díjaztuk és biztattuk őket a további sikerekre. Ez úton sze-
retnénk megköszönni, hogy a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, finanszírozta a 
rendezvény megvalósulását, annak pedig felettébb örültünk, hogy a BDMK ré-
széről két kolléga személyesen is tiszteletét tette a rendezvényen. 
Ugyan azon a napon (ápr. 30.), felállítottuk a helyi fiatalok tiszteletére a májusfát, 
amit az időjárás kicsit meg is tépázott, de állta a sarat egy hónapon keresztül. 
Sikeresen megvalósult az EFOP 1.5.2 pályázatban kiírt, három napos képzést, 
melynek célja az egyéni teljesítmény növelése. 
A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága közösségi tervezésen 
alapuló projektet indított Bőben. Az első alkalommal április 8-án megtartott mű-
helymunkán 19-en  vettek részt. Kuglics Gábor módszertani referens ismertette 
a projekt céljait. Elhangzott: a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai 
mentorálásával, jó gyakorlatok bemutatásával, látóút szervezésével segítik a kö-

zösség tagjainak együtt gondolkodását. Majd Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei 
Igazgatóságának vezetője ismertette a Művelődési Intézet tevékenységi körét. Megállapította, hogy 
tulajdonképpen gazdag a falu közösségi élete, és ez jó kiindulási alap az építkezéshez. Második alka-
lommal a résztvevőkben tudatosodott, hogy a hagyományaikat ők is fel tudják éleszteni, mint amilyen 
például az egykori színjátszókörük. Megállapodtak abban, 
hogy a következő alkalommal az értékgyűjtést, a helyi ér-
téktárakat veszik célponttá. a településen készült fotót 
néztek meg a jelenlévők, amelyekről elmondták, hogy mi-
ért került be a község értéktárába. Az egyik résztvevő kö-
zel 3 évtizedes fekete-fehér fényképet is hozott magával 
az iskola átadó ünnepségéről. Ezt követően a helyi érték-
tár bizottság elnöke mutatta be a testület tagjait és az ed-
dig nyilvántartásba vett helyi értékeket. A műhelyfoglalko-
zás utolsó pontjaként egy települési értékfeltáró kérdőív 
közös megbeszélése következett. Ennek segítségével a nyár folyamán feltárjuk Bő község értékeit, 
amire a későbbiekben nemcsak a projekt folytatását, de a települési értéktár bővítését és kulturális 
gazdaságfejlesztő tevékenységeket is lehet építeni. 
Május 23.-án tartottuk a nyugdíjas klub évadzáró vacsoráját. Ez alkalommal, Tóth István készített ha-
lászlét, illetve sült hekket, melyet közösen fogyasztottunk el, a Közösségi Színtérben. Ez úton is köszö-
nöm Tóth Istvánnak a felajánlást és szorgos szakács munkáját. 

Június 1.-én, gyermekek zsibongásától, nevetésétől és jó kedvétől 
harsonázott a Rendezvény tér, hiszen ez a nap nekik volt szánva, 
melyet szemmel láthatóan élveztek. Korongozás, óriáscsúzda, ko-
saras körhinta, InciFinci, lufibohóc, szórakoztatta a helyszínen 
megjelent gyermekeket, családokat, bár a bográcsgulyásos vacso-
rát kicsit az eső elmosta, de ettől függetlenül kellemes élményekkel 
térhettek haza a gyerekek. 
Bár az iskola kapui bezártak, de a kulturális élet tovább folytató-
dott. Június 17.-én, Zalaegerszegből érkezett hozzánk, egy három 
tagú csoport, egészségfejlesztési előadásukkal. Szó esett különbö-
ző betegségekről: koleszterin, vércukor szint, stroke, túlsúlyról, 
szív és érrendszeri betegségekről. 

Két tábornak is helyszínt biztosítottunk: a helyi Rocki csoport számára és az Erzsébet tábornak is. 
A falunapi rendezvényünkre július 13.-án került sor, erről majd őszi számunkban olvashatnak részlete-
sebben. 
Kívánok minden kedves olvasónak a nyár hátralévő részére pihenéssel, feltöltődéssel teli, esemény 
dús napokat. 

Jákó Melinda, közművelődési szakember. 

Kulturális hírek 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Hitélet 

 Ápr.14- én Virágvasárnap a bői és mesterházi templomban elénekeltük a Passiót. A mesterházi-

ak ezúttal is bőségesen megvendégelték kis társaságunkat. Mi  bőiek pedig egy későbbi időpontban 

tartottunk agapét, ahol kellemes estét töltöttünk együtt, nagyon jó hangulatban. Ápr.16 - án volt falunk-

ban a nagyböjti lelkigyakorlat, melyet Németh Antal kópházi plébános atya tartott.18-án az Oltáriszent-

ség rendelésre, 19- én pedig az Úr Jézus kereszthalálára em-

lékeztünk. 20- án nagyszombaton du. kezdődtek a szertartá-

sok. 21-22-én, ünnepeltük Húsvét vigiliáját, 28- án az Isteni 

irgalmasság vasárnapját.  

 Május hónapban a Szűzanyát; a szokott időben litániát 

tartottunk. Máj.26 - án Hőseinkre emlékeztünk a Szentmise 

után. Du.5 órakor pedig a Damonya határában lévő lourdesi 

barlangnál imádsággal zártuk a Szűzanya hónapját. Idén di-

cséretesen sokan imádkoztunk együtt. 

 Jún.10 - én Pünköskor 9 lelkes kisgyerek vette magá-

hoz először az Úr Jézust. Jún.16- án volt falunk Szentségimá-

dási napja. Talán jövőre sikerül átszervezni, és hatékonyabban ünnepelni ezt az egykor sokakat meg-

mozgató napot. Jún.23-án volt Úr napja, ismét rövid körben, a templom körül kísértük az Oltáriszentsé-

get. 23 - án du. 4 órakor jeles ünnep volt templomunkban. Pados József atya rokonai, paptestvérei, 

barátai, ismerősei és falunk lakói körében adott hálát azért a kegyelemért, hogy 65 éve hűen szolgálja 

az Úr Jézust.  Kívánunk minden jót további életére. 

 Aug.05- től aug.09- ig a megszokott rendszerben és helyen ismét lesz hittanos napközis tábor. 

További információval Erzsi néni, hitoktatónk szolgál. 

Mindenkinek jó pihenést, testi - lelki feltöltődést kívánok a nyár hátralevő részére!! (Sza.Bo.Ma.) 

 

VASMISE BŐBEN! 

Egyházközségünk nagy ünnepre készült június 23-án 

vasárnap. Pados József kanonok úr pappá szentelésé-

nek 65-ik évfordulójára, vasmiséjére. 

Nagy megtiszteltetés volt számomra hogy egyházkö-

zségünk nevében én köszönthettem azon a szép ünne-

pen! Külön köszönthettem egyházmegyénk főpászto-

rát Dr. Veres András püspök urat aki jelenlétével 

megtisztelte vasmisés József atyánkat. Ünnepi prédi-

kációjával köszöntötte jubiláló atyánkat és átadta neki 

Ferenc Pápa áldását, emlék lapját. Takács Evelin ver-

sel köszöntötte, Szabó Anna virágcsokorral ajándé-

kozta. Bő község nevében, Hajós Attila polgármester 

úr köszöntötte emlék plakettel ajándékozta meg vas-

miséje alkalmából. 

Hatvanöt év hűségét ünnepeltük. József atya elkötele-

zett papi működését, emberszeretetét, közvetlenségét, 

apostoli lelkületét. Hatvanöt éviga hűség, a szelídség, 

a jóság, a kedvesség hirdetője volt. Ezt köszöntük 

meg neki. József atya jó papként egész életében arra 

törekedett, hogy amit az egyház kíván tőle, azt mara-

déktalanul teljesítse és Istennek szolgáljon. 

József atya Bőben született, 1930. szeptember 3-án. 

Öt gyermekes család legfiatalabb gyermekeként. 

Pappá szentelése Győrben volt 1954. június 14-én. 

Papi szolgálatát 1954-ben kezdte a Rákosi korszak 

második hulláma, a szűk egy éves Nagy Imre éra utá-

ni időszak kez-

detén. A vallás-

ellenes harc 

újbóli meghir-

detése, a papnö-

vendékek szá-

mának admi-

nisztratív csök-

kentése, a béke papi mozgalom felvirágzásának idő-

szakában. Nem beszél róla, de biztos vagyok benne, 

hogy frissen felszenteltként nem volt könnyű az egye-

nes úton maradnia. 

A teremtő kegyelméből nagyon gazdag életutat tudhat 

maga mögött, nagyon sok helyen megfordult egy élet-

öltőnek is beillő 65-év alatt. 

Végül Márai Sándor Gondolataival kívántam neki 

még egyszer boldog vasmisés jubileumot és még na-

gyon sok szép esztendőt! 

„Engedd meg lelked belső szépségének, hogy a sötét-

ség birodalmában irányt mutató fény lehessen! Mu-

tasd meg társaidnak, hogy érdemes élni. Légy példa 

számukra! Válaszd a boldogságot, az élet örömet, sze-

ress másokat és teremtsd meg saját Mennyországodat! 

Emeld magasra a lámpásodat, had lássa mindenki! Ez 

a magatartás felgyorsítja a célra törekvésed.” 

Nagy tisztelettel: Németh Zoltán 
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A BŐI ISKOLA ÉLETÉBŐL Az iskola és óvoda hírei 

A Bői Általános Iskola diákjai az idei nyáron—a napközis rend-
szerű Erzsébet tábor mellett—egy felejthetetlen, de erőt próbáló 
hetet tölthettek a kerékpáros vándortáborban, melyre már jó elő-

re készültek diákok és tanárok egyaránt: Két alkalommal még 
hosszabb csapatépítő túrát is tettek  Burgenlandban, hogy köny-

nyebben megfeleljenek kihívásoknak.  Aztán 2019.  július 5-én 
indult a kaland. Most egy napokra bontott beszámoló következik. 

BRINGÁS VÁNDORTÁBOR A BALATON-FELVIDÉKEN 

 1. nap: Nemesvámos (10 km). A szállás elfoglalása után az 
első bemelegítő túra Balácapusztára vezetett, ahol idegenvezetés mellett egy római kori villagazdaság meg-
maradt részeit tekinthettük meg. Majd Veszprémfajsz következett, ahol a falu közepén levő kálváriadombra 
feltekerve páratlan kilátás nyílott a Bakony és a Balaton, valamint a Balaton-felvidék varázslatos tájaira. Kö-
vetkező állomás a Lyukas domb volt, végül vacsora előtt a nemesvámosi játszótérre is benéztünk.  
 2. nap: Nemesvámos, túra és strandolás  (57 km).  Az első igazi túrnapon Veszprém egyik legnép-
szerűbb kerékpáros útvonalán falhattuk a kilométereket. A várost, Szent István Kerékpárúton elhagyva Li-
térre érkezünk meg, ahol az Árpád kori templom megtekintése után kerékpáros ügyességi pályán tehettük 

magunkat próbára. Ezt követően Balatonalmádiban a Tobruk 
strandon mártózhattunk meg a Balatonban. Csobbanás után újra 
nyeregbe pattanva Balatonalmádi egyik nevezetességéhez érkez-
tünk, az Öreghegyi vasúti hídon lévő gőzmozdonyhoz, melyhez 
vezető emelkedő a túra legnehezebb szakasza is volt egyben. Ezt 
követően utunk a régi vasút mesés vonalán Szentkirályszabadja 
felé vette az irányt, útközben megpihentünk a rendkívül hangulatos 
"A Zöld" kerékpáros pihenőnél majd visszaérkeztünk Veszprémen 
át a nemesvitai szállásra. 
 3. nap: Nemesvámos - Balatoncsicsó (47 km). Széles kerék-
párúton, Tótvázsony irányába indulva kísért minket a Bakony vo-
nulata észak felől. Útba ejtettük Zádorvárat, majdan ezt követte a 
nagyvázsonyi Kinizsi vár, a magyar középkor egyik nevezetes 
erőssége. Felkerestük Kinizsi sírját a Pálos kolostor romjainál. 
Ezen a napon már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park zöldellő lankái 

között haladtunk. Felkerestük a helyi  Igásló központot és látogatást tettünk a Művészetek Völgye nevezetes 
helyszínein is. 
 4. nap: Körtúra a Káli-medencében, strandolással 
(41 km). A Káli-medence kapujának őre, a Zánka és Mo-
noszló között magasodó Hegyestűről pazar kilátás tárult 
elénk. Köveskáli kőtengert sem hagytuk ki. Utunkat dél 
felé folytatva Révfülöpön át, a Balaton partján, kerékpár-
úton Zánkára érkeztünk meg, ahol ismét strandolási lehe-
tőség várt bennünket. 
 5. nap: Balatoncsicsó - Nemesvita (56 km). A Bala-
ton-felvidék egyik legnépszerűbb természeti csodáját, 
Szentbékkálla település melletti Kőtengert tekintettük 
meg. Útba ejtettük Kékkúton a Theodora Quelle-t, itt pi-
hentünk meg, feltöltöttük a kulacsokat, majdan délnek 
fordulva Szent György-hegy mellett folytattuk a kereke-
zést és a Szigligeti várba is felmentünk. Majd Nemesvitá-
ra indultunk a szállásra. 
 6. nap: Nemesvita - Balatonederics - Keszthely kör-
túra (45 km). A szomszédos Balatonedericsen elhaladtunk az egzotikus Afrika Múzeum mellett. Tovább in-
dulva a balatongyöröki Szépkilátóhoz kapaszkodtunk fel. Keszthely felé széles kerékpárúton csodás pano-
ráma kísérte utunkat a Balaton Fővárosába, ahol sétahajózáson vettünk részt, majd Balatongyörökre kere-
keztünk vissza a strandra, ismét Nemesvitán aludtunk, ahol este szalonnasütéssel zártuk a napot. 

 7. nap: A reggeli után elbúcsúztunk a bringáktól, majd Keszthelyre utaztunk busszal, 3 múzeumot 

kerestünk fel: A Vidor Játékmúzeumot, a Történelmi Panoptikumot és a Nosztalgia és Giccsmúzeumot. 

Fagyiztunk egyet a sétálóutcán játszottunk a parton majd egy közvetlen vonattal Bük felé vettük az irányt. 

Felejthetetlen 7 nap volt. Jövőre új útvonalat próbálunk! (Babos Nóra) 
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Mérleg! 

 Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, továbbra is célunk, hogy vissza-

jussunk a magasabb osztályba. 

 A 2018-2019 bajnoki év befejeződött. 32 mérkőzést játszottunk 13 győzelmet arat-

tunk, 3 mérkőzés döntetlen lett, 16 vereséggel zárult. A megszerzett 42 ponttal csapatunk a 

tizedik helyet szerezte meg. A tavaszi jobban sikerült, mint az őszi szezon, pontjaink több-

ségét – 26-ot – tavasszal szereztük. Gólkülönbségünk is pozitív lett, 66 rúgott góllal szem-

ben a kapott gólok száma 61. 

 A gólszerzésben elsősorban Kajtár Máté, Nagy Róbert, Sándor Ádám  jeleskedett, előbbi 24, utóbbiak 14, 

illetve 10 góllal terhelték az ellenfelek hálóját. Továbbra is gond, hogy játékosaink többsége olyan munkarendben 

dolgozik, hogy nem tudnak hétről-hétre a csapat rendelkezésére állni. Ennek ellenére megálltuk helyünket a baj-

nokságban, hiszen csak egyszer fordult elő, hogy csapatunk nem ment el egy idegenbeli (az őszi szezonban Keléd) 

mérkőzésre.  Akikre legjobban lehetett számítani: Rácsik Gergő(29), Horváth Mihály(27), Lanczkor Balázs

(27), Boros Tamás(26), Nagy Róbert(26), Rácsik János(25),  Ők szinte valamennyi mérkőzésen szerepeltek. 

Több mint 20 mérkőzésen az alábbi labdarúgók vettek részt: Babos Bence, Magó Miklós, Németh Milán, Sán-

dor Ádám, Sümegi Norbert és Veszprémi László. A fentiek adják a következő időszak, bajnokság feladatait: 

Stabilizálni kell a játékos állományt, ez a jelenleg a keretbe tartozó labdarúgók megtartásával, motiválásával, és 

tervezett átigazolásokkal lesz elérhető, Tatár Lóránd – volt labdarúgónk – a Csepreg SE-ből tér vissza, és 

nagy örömünkre Dan Szilveszter is hazatér, a Büki TK-ból igazol hozzánk. Javítani kell az edzés látogatottsá-

got, de tudjuk ez a nyári időszakban nehezen teljesíthető. A következő bajnokságot is ebben az osztályban kezd-

jük, jelenleg nem tudni hány csapat szerepel majd a sárvári csoportban. Ezzel egyelőre nem foglalkozunk, jelenleg 

szünet van, a következő bajnokságra július közepén kezdjük meg a felkészülést. 

 A sportöltöző felújítása tervszerűen haladt, a július végére elkészült. Avatását 2019. július 21-én 

(vasárnap) 16.00 órakor tartottuk meg, mely egybeesett a 

lapzártánkkal. 
  A 24,5 millió forintos megvalósulással átléptünk egy 

nagyságrendileg sem elhanyagolható – 40 millió Ft. -  fej-

lesztési küszöböt. Az elmúlt nyolc évben 10 millió forint sa-

ját erő mellett, - melyből 5 milliót az önkormányzat állt -, 30 

millió forint TAO pályázati forrást tudtunk felhasználni. 

Látványosan megújul a sportpálya, korszerű felszerelésben 

játszik a csapat, és még koránt sincs vége, ez évben benyúj-

tott pályázatunk sikeres elbírálása esetén automata öntöző 

rendszer kerül a pályára, kb. 7 millió forint értékben, korsze-

rűbbre cseréljük a kispadokat és eredményjelző vásárlását is 

tervezzük. 

 Megszólítottuk a lakosságot és a helyi vállalko-

zásokat, támogatást kértünk fejlesztéseink megvalósításához. Jelenleg mintegy 450 - 500 ezer forint jött össze, 

pontos mérleg még nincs, félévkor lesz bankszámla kivonat, amiből tudni fogjuk a részleteket. Több támogatónk 

kérte, hogy neve ne szerepeljen a helyi újságban, tiszteletbe tartjuk kérésüket, olyan megoldást fogunk találni, 

hogy senkinek személyiségi jogait ne sértsük.  

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik bármilyen módon segítették, segítik céljaink elérését. 

Horváth Jenő 

Sport LABDARÚGÁS 

FUTÁS 

Nemcsak a II. Bükfürdő-Csepreg félmaratonon reme-
kelt az egyre több bői futó, hanem most már  nem-
zetközi eredményről is beszámolhatunk:  
Az ausztriai Lutzmannsburgban rendezett Family 
Run-on Varga Zsófia (képen) kategóriájában II., 
Varga Dávid kategóriájában III. és Vargáné 
Czingráber Bea pedig kategóriájábn  IV. helyezést 
ért el. Gratulálunk! (Babos Nóra) 
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SZABÓ SÍRKŐ KFT    
Mintakert, iroda: 9625 Bő, Hunyadi u.  
Tel.: 06-30-9279407 vagy 06-30-7302414  
Tel./Fax: 06-94-386191 
Email: szabosirko@gmail.com 
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MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-, 
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,  
URNA- SÍREMLÉKEK 

 
Széles szín– és formaválaszték! 

 
A hét minden napján állok rendelkezésére! 

Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó 

Recept sarok: Pavlova torta—trió 

Reklám 

LUX AETERNA   TEMETKEZÉS 
Ct.: Bujtás    

Új helyen: Sárvár, Árpád u. 8. 
 

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  

Reklám 

A Pavlova tortát egy bale-
rináról nevezték el, egy 
igazi nyári gyümölcsös 
torta. HOZZÁVALÓK:  

3 kisebb tortához: 6 tojás fe-

hérje, csipet só, 1 ek almaecet, 

400 g porcukor, 2 ek kukorica-

keményítő, 1 tk vanília kivonat 

A tejszínes réteghez: 500 g 

mascarpore, vagy 600 ml tej-

szín 

1. a málnáshoz: 1 kis tálca friss málna 

2. barackoshoz: 3-4 nektarin, 1 ek víz, 1-2 ek nádcukor, 1 

mk aprított levendula, 1 ek gyümölcsös balzsamecet 

3. a fekete erdeihez: 1 ek víz, 1-2 ek nádcukor, 20-25 dkg 

magozott meggy, 1-2 ek csoki csepp  

A habcsók elkészítése. A fehérjéket válasszuk külön. 

Tegyünk bele csipet sót. A porcukrot keverjük ki a kemé-

nyítővel. Kezdjük el verni a tojás fehérjét kézi vagy gépi 

elektromos habverővel. Amikor már megemelkedett, ad-

juk hozzá az ecetet, és 2 kanalanként a keményítős por-

cukrot. A habot folyamatosan verjük, és kb. fél percenként 

adagoljuk bele a cukrot. Akkor jó a massza, ha a nyers pille-

cukor állagára hasonlít a leginkább: ragacsos és nagyon tö-

mör. Ebből az adagból lehet egy hatalmas, két nagyobb, illet-

ve 3 közepes habcsóktortát készíteni. Az a lényeg, hogy vagy 

szilikonos sütőpapírra, vagy szilikonos lapra halmozzuk rá a 

habcsókot kör alakúra. Lehet előtte rajzolni a papírra kört, de 

egy rutinosabb konyhatündérnek erre neincs szüksége, és ez a 

torta szép rusztikusan is. A korong közepe mélyüljön kicsit.  

140 fokos vagy légkeverésesen 130 fokos előmelegített sütőbe 

tegyük bele a tortákat. Én légkeveréssel sütöttem és egyszerre 

volt két tepsi a sütőben. Nem nyitogattam a sütő ajtót, nem 

cserélgettem a tepsiket. 3 közepes méretű habcsóktortához 40 

perc sütési idő kellett. Ha nagyobb méretűt sütünk, annak 60, 

illetve a legnagyobb mérethez (egész mennyiség) akár 90 perc 

sütési idő is kellhet. Ha tányérdesszertet szeretnénk belőle 

készíteni, azaz mini Pavlovákat, akkor 25-30 perccel mini-

mum számolni kell. Ha lejárt a sütési idő, akkor résnyire ki-

nyitott sütőben hűtsük ki. Csak tálalás előtt töltsük be. A 

Pavlova akkor jó, ha a külseje ropogós, a belseje krémesen 

lágy.  
 Málnás verzió: A mascarponet vagy a tejszínhabot verjük 

kemény habbá, és kanalazzuk a torta tetejére. Erre helyezzük el szép 

rendezetten a málnaszemeket.  

 Barackos verzió: A nektarint mossuk meg, majd vágjuk 

szeletekre a héjával együtt. Egy serpenyőben forraljuk fel a vizet, 

szórjuk rá a cukrot, karamellizáljuk. Szedjük rá a barackokat, és az 

ecetet, és maximum 1-1,5 percig folyamatosan rázogatva süssük át. 

Legvégül szórjuk meg az aprított levendulával. 

 Fekete erdei verzió: A meggyet mossuk meg, magozzuk ki. 

Egy serpenyőben forraljuk fel a vizet, szórjuk rá a cukrot, 

karamellizáljuk. Szedjük rá a meggyet, és csak addig pároljuk, amíg 

2-3 ek levet nem ereszt, mert ekkor még szirupos az állaga. Ha to-

vább pároljuk túl sok levet eresztene meg a gyümölcs. Szedjük ki 

egy tálkába, és még melegen keverjük bele a csoki cseppeket. 

 

Forrás: http://www.ritakonyhaja.hu  

http://www.ritakonyhaja.hu/

