A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

szetesen a lámpáskészítés volt a fő tevékenységünk. Igyekszünk minden évben másmás formában elkészíteni a lámpásokat, melyekkel felvonulunk a térre.
Pénteken fél négykor indultunk a Bői főtérre,
ahol már vártak bennünket a szülők, vendégek. A standokon volt mindenféle enni, innivaló. Különféle szebbnél szebb, ajándéktárgy, amelyeket a szülők készítettek.
A gyerekekkel mi is megajándékoztuk a szülőket,
vendégeket a műsorunkkal,
melyet a nagy közönség
előtt felszabadulva, örömmel mutattak be.
A gyerekek műsora után
Rosta Géza énekes, gitáros
előadóművész szórakoztatta a gyerekeket. Bekapcsolódhattak a zenébe, énekekbe, melyet nagyon élveztek . Nagyon kellemes
délutánt töltöttünk együtt. A
következő években is szeretnénk folytatni ezt a hagyományt.
Köszönet érte a szülőknek
akik sokat készülődtek sütöttek, varrták, diszítették a
különféle tárgyakat
„Kis utcánkban lámpácskák, mint a csillagok
az égen pirosan, zölden, kéken, gyere Márton
nézd meg!”
Az óvoda dolgozói

MÁRTONNAP AZ ÓVODÁBAN
„Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én, világítson mindig nekünk, ahol járunk, ahol, kelünk.”
Az idei évben november 8ra szerveztük hagyományos Márton napi rendezvényünket. A szülőknek
szülőértekezleten jeleztük
ezt a rendezvényünket is,
hogy tudjanak készülni,
szervezkedni. Úgyanis néhány
éve
a
szülők
„libaboltokat” nyitnak, ahol
mindenféle finomságokat,
ajándéktárgyakat lehet kapni. A kezdetektől támogatja
részvételével
rendezvényünket
Neumeisterné
Zsuzsa.bábkészítő kézműves.
Egy két éve már
Makkné Erika is színesíti
horgolt termékeivel Márton
napi kezdeményezésünket.
A gyerekekkel egész héten készülődtünk az
ünnepre. Megismerkedtünk Szent Márton
életével, munkásságával. Sokat beszélgettünk a jóságról, segítségadás fontosságáról.
Libás, illetve Mártonról szóló énekeket, verseket, mondókákat tanultunk.
Készítettünk libás rajzokat, diszítettük a csoportokat különféle libás díszekkel és terméA HÍRBŐSÉG
KÖVETKEZŐ
SZÁMA 2020.
TAVASZÁN
JELENIK MEG.
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Önkormányzati hírek
Ennek terhére árajánlatot kért a Deák, Dózsa és a
Kossuth u. új részének útfelújítására.
A képviselő-testület 2019. november 8-án megtartott rendkívüli ülésén elbírálta a fenti munkákra beérkezett árajánlatokat.
A Hunyadi utca felújítási munkáinak elvégzésére a
TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. bruttó 29.989.780.- forint összegű
ajánlata, az önkormányzati utak felújítására a Varga
és Varga Építőipari Kft. bruttó 12.587.453.- forint
összegű ajánlata került elfogadásra.
A képviselő-testület döntött a pályázaton nyert traktorhoz pótkocsi beszerzéséről.
A képviselő-testület 2019. november 25-i ülésén
módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Elfogadta az E-ON. megemelt összegű karbantartási
ajánlatát. Elfogadta a Felső-Répcementi Többcélú
Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Pályázatot hirdetett a nem
közművel összegyűjtött folyékony hulladék
elszállítását biztosító közszolgáltatás ellátására. Döntött földbérleti szerződések időtartamának meghosszabbításáról.
A képviselő-testület valamennyi BURSA
HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjra
pályázót 10 hónapon keresztül havi 4.000.forint támogatásban részesített.
A képviselő-testület döntött a tűzifa támogatások megállapításáról és a rendelkezésre
álló rendkívüli települési támogatás céljait
szolgáló kerete felosztásáról.

A képviselő-testület 2019. október 2-án tartotta meg
a választás előtti utolsó ülését és közmeghallgatást
is tartott. A közmeghallgatáson a polgármester beszámolt a választási ciklus munkájáról és válaszolt a
jelenlévők kérdéseire. Döntés született a 2019. évi
költségvetés végrehajtásához szükséges átcsoportosításokról, és a sportegyesület ismételt 300.000.forint összegű támogatásának megállapításáról.
A képviselő-testület a polgármester munkáját egy
havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom
megállapításával ismerte el.
Az újjáválasztott képviselő-testület 2019. október
28-án tartotat meg alakuló ülését. A képviselőtestület személyi összetétele a választást követően
sem változott.
A helyi választási bizottság elnökének beszámolója
után a képviselő-testület tagjai és a polgármester
esküt tett, majd a polgármester ismertette rövid
programját.
A képviselő-testület a polgármester illetményét a jogszabályi előírásnak megfelelően havi bruttó 199.434.- forintban, költségtérítését havi bruttó 29.915.- forintban
állapította meg.
A képviselő-testület alpolgármesternek
ismét Horváth Tibor urat választotta meg.
Tiszteletdíját havi bruttó 80.000.- forintban, költségtérítését havi bruttó 12.000.forintban állapította meg.
A képviselők tiszteletdíja havi bruttó 40.000.- forint lett.
A képviselő-testület a nyugdíjba vonulás miatt megüresedett takarítói és önkormányzati kisegítő állásra
Giczinger Noémit nevezte ki.
A képviselő-testület sikeresen pályázott a Magyar
Faluprogramban a Hunyadi utca felújítására. A képviselő-testület árajánlatokat kért a munka elvégzésére.
A képviselő-testület megállapította, hogy kötelezően
felhasználandó állami normatíva maradványa van.

Magam és a hivatal dolgozóinak nevében a falu
minden lakójának áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog újévet kívánok!
Bő, 2019. december 3.
Tisztelettel:
Dr.Vincze György, jegyző

Reklám

Reklám

MEGNYÍLT!!!

A BŐI ÉS TOMPALÁDONYI VIRÁGBOLT

szeretettel várja régi és új vásárlóit.
Koszorúk, csokrok, esküvői
virágdekoráció rendelését
felveszünk!
Reni: +36-30-3650967
Edit: +36-30-2889237

NORBI SÜTIBOLT ÉS KÁVÉZÓ
Tompaládony, Soproni u. pavilonsor 1.

Tortákra,
süteményekre
rendelést felveszek!
Tel.:+36-30-6348013
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019

Aktualitások

A HELYI ÖNKORMÁNYZTAI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE:
Bőben nem változott a képviselőtestület összetétele:
Polgármester: Hajós Attila—KDNP (279 szavazat, 69,23%)
Képviselők:
Dan Zsolt –KDNP (249 szavazat, 63,04 %)
Horváth Tibor—Független (273 szavazat, 69,11%)
Németh Antal—KDNP (212 szavazat, 53,67%)
Vinkovics Ottó Lajos—KDNP(205 szavazat, 51, 90 %)
Tisztelt Olvasó!
Engedjék meg, hogy ezúton is a Bői Hírmondó hasábjain keresztül megköszönjem a választópolgárok bizalmát, hogy a következő 5 évben is változatlan felállásban dolgozhatunk településünk fejlődéséért.
Bízom benne, hogy minél többen továbbra is segítik munkánkat és nem csak a kampányban hanem
a „köznapokon is tenni akarnak Bőért”!
A választások másnapján már munkába álltunk és ennek eredményeként az eddigi évek (évtizedek ) legnagyobb útfelújítási munkáit előkészítettük és mára megvalósult a leghosszabb utca (Hunyadi ) aszfaltozása a
MFP program keretében. Köszönet jár mindazoknak, akik tevékenyen részt vállaltak benne: a pályázati elkészítéséért, a döntéshozóknak, Ágh Péter országgyűlési képviselőnknek és a kivitelezőknek is. Mindemellett saját
forrásból felújítjuk (folyamatban van) a Dózsa, a Deák és a Kossuth L útburkolatát is. Így elmondhatjuk, hogy
minden önkormányzati utca megfelelő állapotú.
Öröm továbbá, hogy „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” (konyha) felújításra beadott pályázatunk is több mint 24 mó Ft támogatásban részesül. Reményeink szerint a jövő év nyarán a kivitelezési munkákat is el tudjuk végeztetni.
Úgy gondolom az alábbiak is bizonyítják, hogy jó döntést hoztak mindazok, akik a folytatás mellé tették le voksukat.
A közelgő ünnepekre kívánok a testület nevében falunk minden lakójának, Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és jó egészséget és sikereket az új esztendőre!
Hajós Attila
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Kulturális hírek

IKSZT HÍREI

Az őszi időszakban is sok, eseménydús programmal várta a Bői Közösségi Színtér látogatóit,
akik az szellemi feltöltődésre vágytak. Igyekeztünk több tematikában és típusban gondolkodni,
hogy minden korosztály megtalálja a számára fontos, érdekes és értékes programokat, előadásokat vagy akár testi felfrissülést szolgáló mozgást. A szeptemberi hónappal egyidejüleg
újra elindítottuk a zumba órákat, azon személyek számára, akik kicsit mozogni szeretnének
egy jó hangulatú csapatban és örömmel tapasztaltuk, hogy nem csak az anyukák vágynak a
mozgásra, hanem az őket kísérő csemeték is, akik a maguk kis mozgástehetségével társulnak
a csapatszellemhez. De a mentális feltöltődésnek is teret
adtunk, amikor a programokat megszerveztük, mint pl.:
„Nőszemközt Bődi Piroskával”, amikor a női dolgokat
beszéltük ki, a főzés témájától, a családalapítás gondolataival bezárólag. a „Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel” című projekt keretében többször is tartottunk megbeszéléseket, melyek keretében az értékgyűjtő kérdőív öszszesített eredményeit dolgoztuk fel. Látóútra mentünk
Nagypáliba, egy Zala megyei kis faluba, október 29-én,
ahol 9 civil szervezet működik. Ők nemcsak bejegyezve
vannak, hanem aktív szerepet is játszanak a falu életében, az önkormányzati pályázatokban is konzorciumi tagként rendszeresen részt vesznek. A
tapasztalatszerzés nemcsak a település életében kiemelt szerepet játszó megújuló energiákra
és a településfejlesztésre, de a közösségi színtér munkájára és a közösségi életre is kiterjedt. A legszorgosabbak
talán a nyugdíjasok, akik a település nőnapi bálját maguk
szervezik, de ők a családi nap és a hagyományőrző disznóvágás legelkötelezettebb résztvevői is. A falu életének
fontos szereplői a fiataloknak közösségi programokat
szervező Ifjúsági Egyesület, továbbá a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet népszerűsítő Smaragdzöld
Jövőért Egyesület is. Majd a látóút alkalmával szerzett
tapasztalatokat, látottakat megbeszélve, közös terveket
szőttünk településünk szellemi és épített jövőjét illetve,
hiszen közös akarattal, közös célok érdekében jogi keretek nélkül is lehet sikeresen tevékenykedni, ha megvan hozzá a kellő elszántság.
A „Megyei értéknap”on is képviseltettük településünket, melyre Makk Ferencné, Simon András, Kollár Balázs, Jankovics Beáta termékeit mutattuk be és kóstoltattuk az érdeklődőket a
helyi termékekkel.
Előző évekhez hasonlóan, idén is megvalósulásra került a terek díszítése, és a szüreti programok, bár a felvonulás meghiúsult, az időjárás viszontagságai miatt, de a hangulatra nem
tette rá bélyegét, az 1956. október 23.-i forradalom hőseinek is tiszteletünket tettük, véradás
lehetőségére biztosítottunk teret, az EFOP 1.5.3 projekt keretében workshopot tartottunk,
ahol Varju Beáta (helyi lakos) grafológus, írás és rajzelemzést tartott a résztvevőknek.
Most pedig egy kis ízelítő a ránk váró időszak alkalmaiból: minden pénteken 18:00 órától
zumba órák, november 30.-án a „Gyermekmosoly alapítvány bálja”, december 01.-08.-15.22. gyertyagyújtások a település adventi koszorújánál, dec. 05.-én megérkezik a Mikulás, december 08.-án a „Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel” című projekt záró programja, amikor a
begyűjtött tárgyakból, eszközökből kiállítást szervezünk, illetve bemutatjuk az elmúlt 10 hónap
munkáját, melyeket közösen vittünk végbe, illetve a jövőbeni terveket tárjuk fel. December 15.
-én kerül sor a bői adventi vásárra, mely idén a tizedik alkalom lesz, december 22. falukarácsonyi ünnepség.
Minden alkalomra szeretettel várjuk és hívjuk településünk minden lakosát.
Jákó Melinda: közművelődési szakember.
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Hitélet

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházi Búcsúnkat November10-kén tartottuk. Templomunk védőszentjének
Szent Imre herceg ünnepén. Ünnepi szentmisénk főcelebránsa, Fodróczy László Iván plébánosa volt.
Ez alkalommal köszönthettem László atyát és a híveket.
Búcsú van…
Az asszonyok sütnek főznek, a gyerekek költik a zsebpénzt, forog a körhinta,
nyikorog a hullámvasút, csattannak a légpuskák, a környéken lakok pedig becsukják az ablakokat a zaj miatt. Búcsú van…
Mára sokak számára ezt jelenti a búcsú, pedig a Katolikus Egyház tanításán
alapuló elnevezés mást takar. A világi örömök és gondok elnyomják az eredeti
gondolatot, hogy templomunk nevének Szent Imre herceg ünnepén teljes búcsút nyerhetnek a hívek.
De nagy örömünkre szolgál, hogy mi hívők megállunk egykis időre részt veszünk ünnepi szent misén,
hogy fel töltődjünk László atya prédikációjából és Egyházi Búcsúban részesüljünk.
Szent Imre nem csak a fiatalok példaképe lehetne.
Szent Imre herceg alakjának, életének fontos üzenete van, mert mélyen imádságos, alázatos, Isten
akaratát befogadó, és szeretetét viszonzó, igaz keresztény életet élt. Neki megadatott, hogy olyan családba született, ahol Isten az első helyen állt. Nyitott szívvel, készséges lélekkel, tanulékonyan itta magába szüleinek Szent István és Boldog Gizella példáján keresztül a katolikus hitet. Továbbá felnézett
bencés szerzetes tanítóira is.
A szent élete példaértékű és felemelő. Élete óriási átalakító hatással van az igaz keresők életére.
Egy szent boldogsága nem az érzéki élvezetekből, hanem örök üdvösségéből származik.
A vallások alapján az ember határozott céllal érkezett e világra. Az élet értelme nem az evés, ivás,
szaporodás, és az anyagiak gyűjtögetése. Van valami nagyszerű és fenséges ezeken túl:, ott ragyog
az öröklét üdvössége. Ezért a törekvőnek minden percét jól ki kell használnia, hogy eljusson oda. Ha a
divatra, az önző életmódjára és a kényelemre pazarolt pénzét és idejét az emberiség erényes tettekre,
jótékonykodásra és a társadalom javára használná fel, akkor már szentté vált volna és az örök békét
és boldogságot élvezné.
Kedves László atya tanácsadótestületünk és az egyházközségünk minden kedves lakója nevében szeretném megköszönni, hogy elfogadta meghívásunkat és ünnepi szent misében részesített bennünket
Szent Imre herceg ünnepén.
Kívánjuk, hogy továbbra is jó egészségben, erőben és töretlen lelkesedéssel eredményesen tudja végezni lelkipásztori szolgálatát egyházmegyénkben. Az evangélium hirdetése által pedig részesedjék
annak áldásában is.
Tisztelettel: Németh Zoltán

TOVÁBBI HÍREINK
Október hónapban rózsafüzért imádkoztunk a szentmisék előtt és vasárnap a litánián. November 1-jén
Mindenszentek ünnepén, a katolikus egyház megemlékezik minden elhunytról aki üdvözült. November
2-án halottak napján elhunyt szeretteinkhez látogattunk ki a temetőbe, november 5-én Imre napján volt
templomunk búcsúja, az ünnepi szentmisét november 10-én Fodróczy László iváni atya celebrálta. December 1-jén kezdetét veszi az Advent, jöjjünk minél többen az adventi szentmisékre. December 8-án a
Szűzanya Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz. December 25-én Jézus születésére emlékezünk. December 29-én pedig Szent Család vasárnapja lesz.
Az egyházközségi hozzájárulást (közismert nevén egyházadó), idén is a szokottnál később, októberben kezdtük szedni. November közepéig a templomban biztosítottunk lehetőséget a befizetésre, a következő időszakban képviselőtársaim keresik fel azokat, akik még elmaradtak. Köszönetet mondunk az
önzetlen adakozásért, hogy szinte mindenki azonnal nyitotta a pénztárcáját és megfizette a 3000 Ft
(nyugdíjas, GYESen lévő) és az 5000 Ft-os (aktív dolgozó) előirányzott összeget. Köszönjük azoknak,
akik önként jelezték, hogy a „csemete” időközben keresőképessé cseperedett.
(Folytatás a(z) 6. oldalon)

5

(Folytatás a(z) 5. oldalról)

Mivel idei utolsó számunkat tartják a kezükben, szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az
év folyamán segítségemre voltak az oltárterítők cseréjénél és a templomkert kapálásánál. Első sorban
azoknak, akik állandó segítségeim, de természetesen az alkalmi segítőknek is köszönet jár.
Köszönet jár annak is aki frissítő italokkal segíti elviselhetőbbé tenni a hőséget a kapálás közben.
Ha valaki kedvet érez, csatlakozzon, hiszen falunk, templomunk nem csak a képviselőké, hanem mindenkié.
A fizikai segítség mellett szívesen fogadjuk ötleteiket, építő jellegű kritikáikat (természetesen
megfelelő hangnemben, stílusban), ha azzal működésünket, munkánkat kívánják segíteni.
Ahogy házunkat nem csak kívülről öltöztetjük karácsonyi díszbe, hanem belülről is igyekszünk
széppé varázsolni, úgy magunk is gondoljunk a bensőnkre is, lelkünk tisztaságára. Tegyük félre az elmúlt évben történt rossz dolgokat és nézzük embertársaink jó tulajdonságát (többszörösére nagyítva) és
ezáltal, a mi lelkünknek is békés, harmonikus és szeretetteljes karácsonya lesz.
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK
SzaBoMa

Az iskola és óvoda hírei

ALAPÍTVÁNYI BÁL

November 30-án rendezte meg a Szülői Munkaközösség a Gyermekmosoly Alapítvánnyal karöltve az immár
hagyományos jótékonysági estjét. A Művelődési Ház
szépen kidíszített nagytermében, ízlésesen dekorált asztalok mellett foglalhattak helyet a vendégek, baráti
társaságok. Italról a Dan borozó dolgozói gondoskodtak; a táncok előtt és között énekes műsorszámok
tarkították az estet, többek között a 10 éves, szigetszentmiklósi Bo Viktor, énekes is fellépett. A minden
korosztály igényeit kielégítő zenét Bakos Roli szolgáltatta; a tombolasorsolás során pedig kiderült, kik voltak
aznap a legszerencsésebbek. Köszönet a SZM
szervezőmunkájáért, a különböző felajánlásokért
(tombola, belépőjegy megvásárlása), valamint a rekordszámú megjelent vendégeknek,
hogy ily módon is támogatták a rendezvény sikerét.
Nagy Róbertné, a Szülői Munkaközösség elnöke

JANKOVICS BEÁNÁL DÍSZÍTETTEK MÉZESKALÁCSOT A DIÁKOK
Évről évre hagyomány, hogy a felsős diákok ellátogatnak Jankovics Beához mézeskalács-díszítésre. Idén fára akasztható
angyalkák készültek, melyek aztán remélhetőleg a bői és az iskolai adventi vásáron
gazdára lelnek.
Ezúton is köszönjük Beának a lehetőséget, valamint Kollár Balázsnak és Marton
Istvánnak a mézet. (B.N.)
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Sport

LABDARÚGÁS

Félidőben!
Futballcsapatunk továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel. A tavalyi
bajnok Alsóújlak vállalta a magasabb osztályt, így a sárvári csoportban jelenleg 16 csapat versenyez. Célunk továbbra is dobogón végezni.
Az új bajnokságot nagyobb reményekkel kezdtük, hisz a játékos állományban nagy „mozgás” nem volt. Eligazolt Magó Miklós (a Söpte ifi csapatát
erősíti). Két játékost igazoltunk, Dan Szilveszter Bükről, Tatár Lóránd a
Csepreg SE-ből igazolt hozzánk és Galiotti Csaba újból játékra jelentkezett.
A 2019 - 2020 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. A csapat hazai veretlenségét végig megőrizve, várakozásainknak megfelelően szerepel. A nyitó mérkőzést ugyan idegenben elveszítettük (Nemeskocstól kaptunk mi 4 : 1-re) de attól kezdve sikerrel vettük az akadályokat.
A fegyelmi helyzet is látványosan javult, míg a múlt ősszel 6 kiállítás és 37 sárga lap volt a
„termésünk”, jelenleg 2 kiállítás és 27 sárga lapos büntetésünk van. Sajnos a sérülések jelentősen befolyásolták teljesítményünket, 9 játékosunk „dőlt ki” rövidebb – hosszabb időre, összesen 35 mérkőzést hagytak ki. Jelenleg 6 sérült játékosunk van, bízunk benne, hogy a tavaszi
kezdésre felépülnek és teljes kerettel folytathatjuk a bajnokságot.
Jelenleg az 5. helyen 28 ponttal, 15 mérkőzés, 9 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 27 rúgott gól, 22 kapott gól.
A tavalyi bajnokság ezen időszakában a fenti mutatók lényegesen rosszabbak voltak: 12. helyen 16 ponttal álltunk a bajnokságban, (16 mérkőzés, 5 győzelem, 1 döntetlen, 10 vereség 26 rúgott gól, 34 kapott gól.)
A 2017-18 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 2,5 millió forintot fordíthatunk a labdarúgó pálya két kispadjának cseréjére, és sporteszközök beszerzésére. Sajnos
az öntöző hálózat létesítése késik, mert az erre a célra beadott pályázatunk nem nyert. Az
MLSZ megyei igazgatójától ígéretet kaptunk, hogy a következő évben az öntöző hálózat létesítésére beadandó pályázatot támogatni fogják.
Köszönjük támogatóink (ÁB SPEED Kft., Bő Község Önkormányzata, DAN BOROZÓ,
Ernhardt Panzió, FABRIKA Kft., InterAlp Kft., Precíz Kft., Ifj. Kollár Balázs, Németh Tamás, Dr.Posta Attila, Rácz Balázs és Rácz Elemér) ez évi segítségét és szurkolóink segítő
biztatását.
Nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
új esztendőt!
Horváth Jenő

KERÉKPÁROZÁS: Bő is része lett a TERMÁL KERÉKPÁRÚTNAK

Forrás: www.termalkerekparut.hu
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Szép karácsonyt és boldog új évet!
Újságunk 2019. évi utolsó számát
tartják kezükben. Reméljük,
hogy idén is sikerült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekről! Támogatóinknak köszönjük a segítséget. Minden
Kedves Olvasónknak, Támogatónknak békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendőt kíván:
Bő Község Önkormányzata és a
HírBŐség szerkesztősége.
Reklám

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

SZILVESZTER FLASH MOB! Éjfélkor köszöntsük
együtt az új évet! Szeretettel várunk Minden Kedves
Bőit és Bőben Szilveszterezőt 2019. 12. 31-én 23.30
órától a FŐTÉRRE, hogy együtt koccinthassunk az új
évre AZ ÉJFÉLI TÜZIJÁTÉK adományokból jön össze
ezért kérünk MINDENKIT, aki valamilyen módon főleg rakétákkal vagy anyagilag - hozzá tudna járulni a
tüzijátékhoz, az jelentkezzen a ´Kertalja Vegyesboltban, a Virágboltban vagy a képviselőknél!
Köszönjük előre is!

SZABÓ SÍRKŐ KFT

Reklám

Mintakert, iroda: 9625 Bő, Hunyadi u.
Tel.: 06-30-9279407 vagy 06-30-7302414
Tel./Fax: 06-94-386191
Email: szabosirko@gmail.com
Web: www.szabosirko.hu

LUX AETERNA TEMETKEZÉS
Ct.: Bujtás
Új helyen: Sárvár, Árpád u. 8.

MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-,
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,
URNA- SÍREMLÉKEK

Nyitvatartás: hétfő-péntek 08.00-16.00-ig
Tel.:06/30/6377-944, 06/30/9790864
Ügyelet: éjjel-nappal, munkaszüneti és ünnepnapokon is.

Széles szín– és formaválaszték!

www.luxaeterna.hu
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