A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

fűkaszákat, fűnyírókat, lombszívót, sövényvágót
és más gépeket vásárolni, amikkel a közterület
karbantartásának feltételeit tovább javíthatjuk.
Elkészült az előző évben vásárolt traktor pótkocsija is (3 oldalra billenthető) korszerű eszköz, köszönet Rácz Ferencnek és a BAL-FER csapatának.
A napokban készült el az óvoda gazdasági
bejárata, jó minőségű aszfalt burkolatot kapott.
Így a dolgozók parkolása, a beszállítók és a vidéki
gyerekek szállítása is biztonságosabbá válhat. Az
aszfaltozás következményeként a Zsiga -köz és a
futballpálya bejárata is jobb minőségűvé vált.
(meddő réteget teríttettünk a földútra)
Gőzerővel folyik a legnagyobb beruházás a
Bői Közös Önkormányzati Hivatal felújítása,
reményeink szerint július 2. felére teljesen elkészül. Az építkezés idejére a hivatal az IKSZT-ben
működött, köszönet az ügyfeleknek
és a dolgozóknak a kellemetlenségért.
Július végén a konyha
felújítása is elkezdődik és a tervek
szerint aug. 22-re megvalósul a kivitelezés. Az épületen már elhelyeztek
51 db napelem panelt, ami az óvoda
villamosenergia ellátását szolgálja. A felújítás első
lépéseként megújul az iskola ebédlője is, hogy a
munkálatok idejére az iskola épületébe költözhessenek a kisgyerekek.
Ugyan nem önkormányzati pénzből, de nagy
örömünkre a Lócsi út burkolatmegerősítése és
felületi zárása is megtörtént, az arra közlekedők
biztonságosabban és jobb minőségi úton közlekedhetnek.
Hajós Attila, polgármester

Tisztelt Olvasó!
Sajnálatos módon a 12 éves lap történetében először a tavaszi szám kimaradt, így egy
kicsit átfogóbban számolok be az azóta eltelt legfontosabb történésekről.
Bennünket is elért a rendkívüli a helyzet a
Covi 19. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
lakosság együttműködéséért. Véleményem szerint rendkívül korán reagálunk a kialakult helyzetre és lakossági kezdeményezésre és összefogásra
szájmaszk gyártásába fogtunk. Az önkormányzat
megvásárolta az anyagot az ügyes és szorgos
kezű hölgyek megvarrták a szájmaszkokat és már
a kezdetekkor, minden háztartás
kapott kettő darabot illetve később
igény szerint lehetett kérni, ezzel
is segítve lakosságot. Mégegyszer
itt az újságban is szeretném köszönetemet kifejezni a
kezdeményezésért és az aktív közreműködésért.
KÖSZÖNJÜK!
Tisztelt Olvasó!
Most pedig néhány általam fontosnak tartott információ:
A nyár folyamán pályázatot nyújtottunk be
diákmunkára látjuk, hogy van rá igény várjuk a
munkaügyi központ értesítését.
2 fő közfoglalkoztatott alkalmazására is
lehetőséget kaptunk, így bővült a technikai
személyzet.
A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be gépvásárlásra, szeretnénk a
A HÍRBŐSÉG
KÖVETKEZŐ
SZÁMA 2020.
ŐSZÉN JELENIK
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6. oldal: Iskola és óvoda hírei

Önkormányzati hírek

Aktualitások

Az idei évben a képviselőtestület első ülésére január 20
-án került sor. Ezen az ülésen
támogatták az Eszter Mosolyáért Alapítványt, megbeszéltek a dolgozói béreket, módosították a virágbolt szerződését, elfogadták az adó ügyi és sportköri beszámolót. napirendre került a veszélyes fák
ügye, valamit a telekrendezés is.
A januári együttes ülésen a hivatal költségvetéséről és a dolgozói bérekről tárgyaltak. Az
ülést követően a polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatos ajánlatkérések kerültek
előtérbe, majd ezt követően a 1/33 és 1/35
helyrajzi számú területek értékesítéséről döntöttek.
Február első ülésén megtörtént az árajánlatok kérése az óvodai konyha pályázata kapcsán.
Február 17-én került elfogadásra az adósságot keletkeztető ügyletek határa, az idei évi
költségvetés, a közbeszerzési terv, a közművelődési szolgáltatási terv, szakmai tanácsadás, valamint a társulási megállapodások
módosítása. Elbírálták a hivatal és az óvoda
pályázatra érkezett árajánlatok, megbízták a
műszaki ellenőrt. Módosították a szociális és
gyermekvédelmi önkormányzati rendeleteket.
A veszélyhelyzet idején a polgármester gyakorolta képviselő-testület hatáskörét. Összesen 11 alkalommal hozott döntést, az alábbi
ügyekben: óvodabezárás, fogászati ügyelet,
gyermekvédelemi beszámoló elfogadása, önkormányzati földek bérbeadása, közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása, valamint új közterület is került elnevezésre Nyár
liget címen.
2020. június 23-án ismét ülésezhetett a képviselő-testület. Polgármester úr beszámolt
döntéseiről, majd elfogadták a 2019. évi költségvetés módosítását, a gazdasági programot, támogatták a sportkört. A hivatal felújítás pótmunkáiról is született döntés, valamint
egy bérlakás szerződés meghosszabbításáról.
Június végén elfogadták a zárszámadást, a
belső ellenőri jelentést, a kincstári ellenőrzés
jelentését, valamint szót váltottak az óvodai
konyha felújításról is.

KORONAVÍRUS
COVID-19
A
koronavírusjárvány még nem
múlt el, továbbra is
ügyeljük magunkra és
másokra!
Ajánlatos a gyakori
kézmosás, fertőtlenítés, a tömegrendezvények kerülése és a 1,5-2
méteres egymás közötti távolság betartása, illetve az előírásoknak megfelelő helyeken a
maszk viselése. A bői lakosoknak szorgos, helyi kezek példás gyorsasággal elkészítették a szájvédő maszkokat: Fülöp Czethoffer
Dóra, Kancsér Sándorné, Szabó Ernőné, Antal
Andrea, Morva-Antal Zsófia, Borosné Baldauf
Csilla, Kajtár Rita, Marton Józsefné, Antal
Józsefné, Vincze Erzsébet, Vinkovics Ottóné
Erika, Ónódiné Gavallér Mária, Horváth Edina, Szabóné Bognár Matild, Szabó Annamária, Könyvesné Kőrösi Réka és édesanyja,
Horváthné Csajbi Veronika, Franek Károlyné.
ITT IS KÖSZÖNET NEKIK!

INGYENES WIFI A BŐI FŐTÉREN
2020. június végétől
ingyenesen használható WiFi áll falunk
Főterén a bőiek és az
ide látogatók rendelkezésére.

ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER
FIGYELEM, az
önkormányzattal
szemben ÜVEG
GYŰJTŐ KONTÉNER lett elhelyezve, amely
innentől az üveg
hulladék számára igénybe vehető.
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KORMÁNYABLAK BÜKÖN

A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY TABLÓKÉPE
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Kulturális hírek

IKSZT HÍREI

Sajnálatos módon, elmondhatjuk, hogy szomorú és nehéz időszakokat élünk, de engedjék meg,
hogy mégis kicsit a közelmúltban lezajlott, kellemes, eseménydús és vidám rendezvényekről számolhassak be, melyeket szép számmal vettek igénybe településünk lakói.
Most már hagyománnyá vált helyi rendezvények közül első sorban, az adventi gyertyagyújtások momentumait említeném meg, melyek minden alkalommal egy kis melegséget hoztak szíveinkbe és igyekeztünk kicsit színessé tenni ezeket az alkalmakat. Volt, amikor a bői óvodások műsorában gyönyörködtettük szemeinket, volt, amikor a Bői Női Kar kedveskedett a jelenlévőknek adventi dalokkal, harmadik alkalommal Bálint Csaba és Birinyi Mónika előadását követően gyújtottuk meg koszorúnk gyertyáját, utolsó alkalommal pedig a büki Poppinszok lenyűgöző műsora után
zártuk a nem is túl hosszú ádventi időszakot.
A Mikulás is megérkezett, településünk gyermekeihez, (szám szerint 105
gyermekhez), akiket szokásához híven, most is nagy szeretettel megajándékozott. A gyerekek izgatottan várták a nagy szakállút és előtte egy kis mikulás váró foglalkozással kedveskedtünk az izgatott gyermekeknek. Majd a
mikulási izgalmakat követően, lezártuk a „Gazdálkodjunk közösen a jövőnkkel” című mintaprojektet is, melyet a Nemzeti Művelődési Intézettel
közösen terveztünk és bonyolítottunk le. Ennek apropójából, egy kiállítást
is szerveztünk az összegyűjtött fényképekből, tárgyakból, ugyanakkor a helyi termelők és vállalkozók
bemutatkozására is sort kerítettünk. Ez úton szeretnék köszönetet mondani minden olyan személynek,
aki segítette munkámat, akik mellettem álltak, és akik támogattak. Valójában a projekt befejeződött, de
maga a folyamat és a tervek, melyeket közösen dolgoztunk ki, folytatódni fognak, amint lezárul a koronavírus-fertőzés miatti vészhelyzet. A projektzáró rendezvényt követően (december 15.-én), sor került a
tízedik adventi vásárra, mely alkalmakon egyre gyarapodó létszámmal vesznek részt. Idén előadóink
voltak: az óvoda két csoportja, Szelle Szilárd előadóművész, Bálint Csaba és Birinyi Mónika, Arany
Tímea (X faktor felfedezett). 2019. 12. 20-án, megtelt a Művelődési Ház nagyterme a falukarácsonyi
ünnepségre. Az egybegyűlteket Jákó Melinda köszöntötte, Szarka Annamária és Takács Evelin verset
mondtak. Fellépett a Bői Általános Iskola 5. osztálya egy karácsonyi színdarabbal és a 25 éves Bői Női
Kar ünnepi műsorát láthatta és hallhatta a publikum. Fördősné Horváth Judit, karvezető szavai után és
Hajós Attila, polgármester jókívánságait követően mindenkit forral borra, teára, pogácsára invitáltak.
Szép este volt.
Idén is helyet biztosítottunk a Bői Óvoda farsangi báljának, illetve az
iskolai farsangi mulatságnak. Március 04.-én vendégeink voltak, az
NMI által szervezett „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” képzés második csoportjának résztvevői, tagjai. Látóútra érkeztek
településünkre, mely felemelő ránk nézve, hogy innen jó gyakorlatokkal gazdagodva és tapasztalatcseréket megosztva távozhattak településünkről. A négy órás ittlétük során, bemutattuk falunk gazdasági és
szellemi értékeit, swot analízissel alátámasztva, meglátogatták az óvodát, Simon András húsfeldolgozó műhelyét, a főteret, rendezvényteret.
Az elmúlt időszak utolsó rendezvénye az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére szervezett emlékműsor volt. Bár a kialakult helyzet miatt, nagyon sok környező településen elmaradtak az emlékműsorok, mi bőiek méltán emlékezhettünk meg azokról az eseményekről és ifjakról, akiknek ma szabadságunkat köszönhetjük.
A globális élettér újfent megmutatta, hogy vannak olyan helyzetek a világban, amikor megnyugvásra,
türelemre és szolidaritásra van inkább szükség, ezért mi is meghoztuk azt a döntést, amit már oly sokan,
hogy sajnálatos módon, a betervezett rendezvények, melyeket a közeljövőben terveztünk volna, a kialakult helyzet és körülmények miatt nem valósítjuk meg.
Kívánok mindenkinek egészséget, kitartást, vigyázzanak magukra és egymásra!
Jákó Melinda (közművelődési szakember).
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Hitélet

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Az előző számunk a koronavírus miatt sajnos
nem jelenhetett meg, így egy kis visszatekintéssel kezdjük:
2020. Január 5-én emlékeztek meg a gyermekek a templomban a „Háromkirályok” ünnepéről. Köszönjük a szereplőknek, szüleiknek
és nem utolsó sorban a felkészítőjüknek, a
színvonalas jelenetet.
Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepe volt, 3-án pedig Szent Balázs püspökre emlékeztünk.

Február 11-én délben szentmisével köszöntöttük a Szűzanyát lourdesi megjelenésének 162.
évfordulóján. A híveknek ilyenkor bizonyos feltételek mellett lehetőségük nyílik a „Betegek
szentségével” megerősíteni magukat. Sokan éltek is vele.
Február 26-án hamvazószerdával kezdetét vette a nagyböjt.
Júniusban lassan újraindult a lelkiélet a templom falai között is. Fokozatosan, az előírásokat
betartva újra nyilvánossá váltak a szentmisék.
Június közepén, az Úrnapi körmenetet szolidan, de már megünnepelte egyházközségünk. A
következő héten pedig " megfogyva bár, de törve nem!", megtartottuk falunk Szentségimádási
napját is. A szentmiséken, - különösen vasárnap-, egyre többen részt vesznek.
Június 28 - án László napon köszöntöttük László atyát születés-, és névnapja alkalmából. ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG, JÓ ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN!
Imádkozzunk egymásért, hogy a koronavírus elkerüljön minket, vagy sikeresen legyőzzük, túléljük! Míg lehetőségünk van rá, jöjjünk el minél többen a köznapi szentmisékre is. A gyerekeknek kellemes vakációt, mindenkinek jó pihenést a nyárra, és ne felejtsük az Úr Jézus nyáron is
számít ránk! SzaBoMa

EGYHÁZADÓ BEFIZETÉSE
A katolikus egyház tisztelettel tájékoztatja a híveket, támogatókat, hogy szeptember végéig van lehetőség a templom-

ban, (- szentmisék előtt és után- ) az egyházközségi hozzájárulás, ( egyházi adó)
Aktív dolgozók 5.000,- ft./ év

Reklám
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

Nyugdíjasok vagy Gyesen lévők 3.000.- ft./
év
Megköszönjük, ha segítenek azoknak, akik
koruk, betegségük vagy egyéb okból nem
tudják személyesen befizetni.
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Az iskola és óvoda hírei

A BŐI ÓVODA ÉLETÉBŐL

A DIGITÁLIS OKTATÁSSAL LEZÁRT TANÉVRŐL
A Bői Általános Iskola ügyesen és
mindenekelőtt gyorsan felelt meg a
digitális oktatás kihívásainak. Gyakorlatilag a 2020. március 13-i
(pénteki) bejelentés és a pedagógusok azt követő, hétfői megbeszélése
után, március 18-án, szerdán már az
érvényes órarendnek megfelelően
folyt a digitális oktatás. Az első 2 hét
a gyerekeknek, a szülőknek és a tanároknak egyaránt nagyon fárasztó
volt: Egészen addig, amíg a diákok
sorban Google fiókot készítettek és
beregisztráltak a Google Classroom rendszerbe. Itt előnyben voltak a felsősök, akik informatika órán már készítettek maguknak gmailt-fiókot. A Classroom egy jó döntés volt, mert a Kréta
felülete, digitális tanulásra nem olyan jól alkalmazható és nem megnyerő a designja sem.
Az első 2 hétben a tanulók megszokták a Google Classroom használatát, ebben néha sokkal
ügyesebbek voltak, mint a szüleik :-) . A Discord programmal audio-órákon vehettek részt, míg
a Skype, majd a jóval minőségibb Meet (lásd fotó! ) segítségével videochates órákra is lehetőség nyílt. Dolgozatokat, teszteket pedig a Google űrlapokon vagy a Redmentán írtak. A kommunikációban a Facebookot és a Messengert vagy az emailt is sokan használták Júniusra
szinte mindenki belejött az újfajta tanulásba, bár az iménti kis –vannak akiknek kínainak tűnő— felsorolás is mutatja, hogy nem volt olyan egyszerű, de hát haladni kell a korral, ugyanakkor reméljük, hogy szeptemberben már az iskolában, hagyományos módon kezdődik a tanév,
mert a közvetlen emberi kapcsolatokat nem pótolja semmilyen alkalmazás sem.
(Babos Nóra)

A 8. OSZTÁLY BÚCSÚZTATÓJA
A Bői Általános Iskolában
2020. június 15-én tartották a szokásostól eltérő
ballagást. A szabadba tervezték az eseményt, de az
időjárás közbeszólt: a művelődési házba költözött át
a szűk körű búcsúztató: A
szülők egymástól 1,5 méterre foglaltak helyet és meghatódva fényképezték végzős
gyermekeiket. 7. és 8. osztályos fiú-lány párosok köszöntek el a társaktól, majd a nyolcadik osztály nevében Takács Krisztián tartott beszédet, a tanárok pedig kórust alkotva
énekeltek a diákjaiknak. Hajós Attila igazgató beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt
időszak mindenkit ráébresztett a személyes találkozások, fontosságára és hogy ünnepelni csak közösségben érdemes. (Babos Nóra)
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Sport

LABDARÚGÁS
MÉRLEG 2019-2020

Futballcsapatunk az elmúlt szezonban is Megyei III. osztályban szerepel, célunk
volt valamelyik dobogós helyezés megszerzése, amire az őszi fordulók után reális
esélyünk volt. Csapatunk az 5. helyen volt azonos ponttal a 3. és 4. helyezett Jákfa
ill. Kemenesmagasi csapatával.
A 2019-2020 bajnoki év korán – március 14-én – befejeződött. Az MLSZ a „vírushelyzetre való tekintettel felfüggesztette a bajnokságot, melyet májusban véglegesített. Bajnokot nem hirdettek, a következő
bajnokságban mindenki oda nevezhet, ahol az előzőben volt.
Az elmúlt bajnokság számszerű eredménye: 18 mérkőzést játszottunk 10 győzelmet arattunk, 1 mérkőzés
döntetlen lett, 7 vereséggel zárult. A megszerzett 31 ponttal csapatunk az ötödik helyet szerezte meg.
Gólkülönbségünk is pozitív lett, 34 rúgott góllal szemben a kapott gólok száma 29.
A gólszerzésben elsősorban Boros Tamás 9, Nagy Róbert 8, Sándor
Ádám 6, jeleskedett, de a gólszerzők között vannak még: Sümegi
Norbert 3, Babos András 2, Rácsik Gergő 2, Barcza Dávid 1, Kajtár
Máté 1, Katzler Ábel 1, Tatár Lóránd 1. Továbbra is gond, hogy játékosaink többsége olyan munkarendben dolgozik, hogy nem tudnak
hétről-hétre a csapat rendelkezésére állni. Ennek ellenére megálltuk
helyünket a bajnokságban, hiszen egyszer sem fordult elő hiányos kiállás, minden mérkőzésünkön teljes csapattal vettünk részt. Akikre
legjobban lehetett számítani: Boros Tamás, Horváth Mihály,
Lanczkor Balázs, Rácsik Gergő, Rácsik János, Sümegi Norbert.
Ők szinte valamennyi mérkőzésen szerepeltek.
Nagy eredmény, hogy nincs távozó a csapatból, ellenben két új igazolásunk van (Galambos Krisztián
és Taródi Kristóf). A következő bajnokságot is ebben az osztályban kezdjük, jelenleg nem tudni hány
csapat szerepel majd a sárvári csoportban. Ezzel egyelőre nem foglalkozunk, jelenleg szünet van, a következő bajnokságra elkezdtük a felkészülést.
Július 5-én Répcevisen vettünk részt egy emléktornán (régebben volt labdarúgónk, - a fiatalon elhunyt
Varga Péter „CUCU” - tiszteletére és emlékére szervezték), Július 12-én Ölbőre megyünk, 18-án Csepreg fogad bennünket, 19-én hazai pályán játszunk az Ölbő SE-vel visszavágót, majd 26-án Marcalgergelyi csapatát fogadjuk. A felkészülési mérkőzéseket a Sitke SE csapatával zárjuk, velük augusztus 2-án
játszunk Sitkén.
A verseny szezon augusztus 8-9-én a Halmosi Zoltán Kupa első fordulójával kezdődik, az első bajnoki
mérkőzésre augusztus 15-én, vagy 16-án kerül sor.
A tavasz és nyár folyamán további fejlesztések történtek. Kicseréltük a sportpályán a kispadokat,
digitális eredményjelzőt vásároltunk, és a csapat felszerelését bővítettük. A teljes beruházás és fejlesztés
költsége 3,5 millió forint, melynek 70 %-a pályázati forrásból állt rendelkezésre. A pályázati önrész –
1,2 millió forint – önkormányzati támogatásból (400.000,-Ft,), és a kivitelezésben részt vevő vállalkozások (Barcelona Kft, Rácz Balázs EV 300.000,- - 330.000,-Ft.) támogatásából, valamint a sportkör saját
pénzeszközei (180.000,-Ft.) felhasználásából tevődött össze
Végezetül köszönetet mondunk minden támogatónknak, elsősorban Bő község Önkormányzatának, és
az alábbi gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak: Barcelona Kft. Budapest FABRIKA Kft., ÁB
SPEED Kft., Ernhardt Panzió, Inter-Alp Kft. Budapest, Ifj. Kollás Balázs, Németh Tamás Gór,
Rácz Balázs , Simon András Bő-Hús Bt, és nem utolsó sorban a hazai mérkőzések állandó résztvevője:
a „DAN” BOROZÓ
Horváth Jenő
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Recept sarok: Töltött cukkini olaszosan
HOZZÁVALÓK
2 nagy db cukkini (tölteni való)
50 dkg darált sertéshús
1 dl főzőtejszín
10 dkg mozzarella (pizza)
1 nagy fej vöröshagyma
1 ek bazsalikom
2 ek olívaolaj
1 ek vaj
3 dl paradicsomlé (v.paradicsompüré )
2 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS
1. Az olívaolajon megfonnyasztjuk a hagymát.
2. Rádobjuk a húst, majd fehéredésig pirítjuk,
hozzáadjuk a paradicsompürét. Sózzuk, borsozzuk, belenyomjuk a fokhagymát, felöntjük a
tejszínnel, kb. 30 percig főzzük. Megszórjuk a
bazsalikommal.
3. A cukkinit megmossuk, majd a belsejét egy
kanállal kikaparjuk, egy pici olívaolajjal kenjük
ki.
4. A ragut beletöltjük.
Egy tepsit vajjal kikenünk, majd belehelyezzük
a cukkiniket, alufóliával letakarva forró sütőben
15 percig pároljuk. Majd levesszük az alufóliát,
megszórjuk a lereszelt mozzarelával, és további 15 percig sütjük, míg a sajt szép aranybarna
nem lesz.
Forrás:www.nosalty.hu

Reklám

Reklám

MEGNYÍLT!!!
NORBI SÜTIBOLT ÉS KÁVÉZÓ

Autó, nagy- és kismotor vezetői tanfolyam
indul Bükön havonta
a Dr. Horváth Tibor utca 56. szám alatt.

Tompaládony, Soproni u. pavilonsor 1.

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

Érdeklődni lehet:
Horváth Tibor Tel.: 06/30-226-6351

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

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

A hét minden napján állok rendelkezésére!
Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó
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HírBŐség, megjelenik negyedévente 300 példányban, Felelős
kiadó: Bő Község
Önkormányzata, 9625 Bő, Széchenyi u. 70 Tel.: (94) 586015 Honlap: www.bo.hu, email:
onkormanyzatbo@level.datanet.hu, Felelős szerkesztő: Horváth Tibor alpolgármester, A lapszám szerkesztésében rész vettek: Babos Nóra, Jákó Melinda, Szabóné Bognár Matild.
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