A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

geztek, határidőre elvégezték a felújítást. Természetesen a munkálatok során több igény illetve
plusz munka is felmerült, de augusztus elején végül megújult az épület. A felújítás során a régi palatetőt új cserép borítás váltotta fel, a korszerű
nyílászárók mellett a födém szigetelés és a homlokzatszigetelés is megtörtént. Új kondenzációs
kazán, új radiátorok biztosítják a meleget, az udvari tetőn napelemek kerültek felszerelésre, akadálymentes WC és tágasabb teakonyha épült. Az
épület teljes festése és parkettázása és megvalósult és új bútorok is beszerzésre kerültek. Az
irattár is tágasabb átláthatóbbá vált. A külső
homlokzati festés modern impozáns épület
képét adja.
Az ünnepségen Ágh
Péter
országgyűlési
képviselő mellett, Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Kondora Bálint a megyei
közgyűlés alelnöke is
gratulált a kivitelezéshez és méltatta az itt
folyó munkát.
A magam és a testület
nevében megköszöntem Magyarország kormányának, a döntéshozóknak Ágh Péter képviselő
úrnak, Kondora Bálinttal alelnök úrnak a támogatást, a kivitelezőknek és a műszaki ellenőrnek a
pontos munkát. A hivatal dolgozóinak és a lakosságnak a megértést a kellemetlenségért, hisz a
felújítás alatt az önkormányzati hivatal munkája
az IKSZT épületében tovább folytatódott, fogadtuk az ügyfeleket és végeztük a mindennapi mun-

Újabb sikerek
Az augusztusi hosszú hétvégén 08. 22 -én volt
öröm ünnepelni, hisz ünnepélyes keretek közt
adtuk át a Közös Önkormányzati Hivatal felújított
épületét.
Ezáltal gyakorlatilag befejeződött az önkormányzat által működtetett intézmények felújítása.
Mint már többször
jeleztem 2017- ben
adtunk be pályázatot TOP-os keretben Önkormányzati
épületek energetikai
felújítására.
2018ban kaptuk a hírt,
hogy mintegy 25 millió Ft -os összeget
nyertünk a kivitelezésre. A pályáztatás
után sajnos eredménytelennek kellett
nyilvánítani a kivitelezési ajánlatot, mert
a legkedvezőbb ajánlat is több mint 40 mó Ft
volt.
Tovább dolgozva, kiegészítő támogatásra pályáztunk. 2019 decemberében kaptuk a határozatot, hogy további 8,9 millió forintos támogatást
ítélt meg a döntéshozó. Így az eddigi mintegy 25
millió forintot kiegészítve a saját erőt biztosítva
ismét megpályáztattuk a kivitelezést. Az idei tavasz végén a nyertes kivitelező a Delta Kft nekiállhatott az épület felújításának. Nyugodtan
mondhatom hogy pontos és precíz munkát véA HÍRBŐSÉG
KÖVETKEZŐ
SZÁMA 2020.
TELÉN JELENIK
MEG.
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(Folytatás a(z) 1. oldalról)

kát. Úgy gondolom, hogy a felújítással egy szép, megújult épületben folyhat a munka a lakosság kiszolgálása! Köszönet még egyszer mindenkinek!
Augusztusban gyakorlatilag befejeződött az óvodai konyha felújítása is és szeptember elején az eszközbeszerzés is megtörtént. Az óvodában található főzőkonyha gyakorlatilag teljes egészében megújult az épület napelemes energetikai beruházásban részesült és emellet eszközbeszerzésre is sor került, valamint az iskolai ebédlő is megújult.
Bár az ünnepélyes átadás még nem történt meg a személyzet és az igénybevevők már használatba
vették a felújított konyhát.
Időközben megkaptuk a határozatot és a támogatást a MFP keretében mintegy 2,2 millió forint összegű támogatásban részesültünk gépbeszerzés címén. A zöldterületi karbantartást segítő gépek beszerzése folyamatban van és reményeink szerint még az ősz folyamán megérkeznek a gépek segítve a fizikai dolgozók munkáját. Bízva abban, hogy az újonnan beszerzendő gépek, eszközök segítségével
településünk még szebb, gondozottabb lehet az itt lakók és az ide látogatók megelégedésére!
Hajós Attila
polgármester

Önkormányzati hírek
A bői képviselő-testület az év
második felének elő ülésén döntött arról, hogy a Magyar falu
Program keretében pályázatot
nyújt be falugondnoki busz beszerzésére.

az önkormányzatnak.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert
a vízművel történő a szolgáltatás biztonságát
javító átalakítások elvégzésében történő megállapodásra.

Az STKH -val folytatott tárgyalások után a lomtalanítás megszervezésével
foglalkozott a testület, valamint gondoskodott
a szociális étkeztetése ideiglenes megoldásáról
az óvodai konyha felújításának idejére.

A következő ülésen a pályázat keretében készült értékleltárt hagyta jóvá a testület.
Szeptember elején a képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2021. évre
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való
csatlakozást határozta el, a pályázati feltételek
szerint a pályázat kiírását.

Augusztusban megkezdődött a hivatal átadó
ünnepség előkészítése, valamint a helyi értékleltár pályázat további folyamatának megtárgyalása is. A képviselő-testület módosította az
ez évi költségvetést is. Döntött a szociális tűzifa
pályázat benyújtásáról. Az „Eszter mosolyáért” alapítvány elszámolását is elfogadta testület.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a Bő
Hunyadi utcai lakótelkét eladásra meghirdeti.
Az ingatlan vételárát 3.000.000.- forintban jelöli meg. Valamint az orvosi rendelő feletti lakást bérbevételre is meg fogják hirdeti.

A képviselő-testület a bői 1/33. és 1/35. helyrajzi számú, közforgalom elől elzárt magánúttá
átalakított területeket együttesen 150.000.- forintos vételáron felajánlotta megvásárlásra a
szomszédos ingatlan tulajdonosának.

A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett rendezvények közül a koronavírus járványra tekintettel törli a szüretet, a nyugdíjas találkozó
helyett pedig fontolóra veszi a nyugdíjasok természetbeni juttatás formájában történő támogatását. Erről a döntést később hozza meg.

A kormányhivatal által elbírált fellebbezés miatt a volt vasútállomás felé vezető úton (bői
167. hrsz.) és a Széchenyi utca kereszteződésében lévő „Elsőbbségadás kötelező táblát „Állja,
elsőbbségadás kötelező” táblára kell cserélnie
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KORMÁNYABLAK BÜKÖN

Aktuális
COVID19-ITT VAN A MÁSODIK HULLÁM!
A koronavírus-járvány második hulláma megérkezett, 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
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ahol kötelezően előírt a maszk viselése ( pl. Bőben
a boltokban, postán, orvosnál, hivatalokban...stb.) tartsa be MINDENKI -saját és mások
érdekében - a vonatkozó szabályokat!!!

ŐSZI UTCADEKORÁCIÓK:
Idén is ötletes őszi utcadekorációk díszítik falunkat, a teljesség igénye nélkül lássunk egy válogatást:
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Kulturális hírek

IKSZT HÍREI

Biztos sokak gondolatában megfordult az a kérdés, hogy „Milyen tartalommal lesz megtöltve a lap kulturális híreinek oldala?”. Sajnos idén, a
megszokottól eltérően nem a beszámolásokkal telik meg az oldal, inkább a jövőre való tervezéssel, ötletekkel.
Bár egy rendezvényről mégis csak beszámolnék azon olvasóknak,
akik nem tudtak részt venni a programokon. 2020.08.22-én sor került
a Bői Értékleltár bemutatására, melyet Horváth Tibor alpolgármester,
mint a Bői Értéktár Bizottság elnöke nagyvonalakban bemutatott a jelenlévőknek, majd kezdetét vették a kulturális programok. A rendezvényt a nicki Fergeteg Néptáncegyüttes bemutatójával indítottuk, majd
Bodnár Attila és Papp Rita előadóművészek műsorát tekinthettük meg (akik augusztus 17.-én TV felvételt készítettek a Bői Közösségi Színtér falai között, a Muzsika TVnek). A páros műsora után a közös
vacsorára kerítettünk sort, melyet az Ernhardt Étteremből
rendeltek a szervezők. A nap utolsó előadója Berentei Péter
(előadó művész) volt, aki maga is bekerült a helyi értékleltárba, a kérdőíveket kitöltőknek köszönhetően.
Az idei év, sajnos a járványhelyzet miatt a lemondások éve,
ezt minden nap tapasztalhatjuk és tapasztaljuk az élet minden területén, ami sajnos a legfiatalabb korosztálytól, a leg
idősebb korosztályig hatással van életünkre. Sok rendezvényről le kellett és sajnos továbbra is le kell mondani. Többek között elmaradtak a : vers és prózamondó verseny,
nyárköszöntő programok, májusfa állítás, gyereknap, falunap, nyárbúcsúztató délután. Lassan a szüreti felvonulás és
programsorozatokra kellene összpontosítani, viszont idén az a döntés született, hogy nem kerül megvalósításra. A jelenleg egyre nagyobb ütemben, jobbára a fiatalok körében terjedő COVID 19 miatt,
mindannyiunk egészsége védelme érdekében, fájó szívvel ugyan, de ezt érezzük felelős döntésnek. A
Közösségi Színtér jelenleg kiscsoportos foglalkozásait még megtartjuk, a könyvtár várja az olvasókat,
de kérjük a használókat, hogy a védekezési előírásokat és javaslatokat tartsák be.
És ha már a kiscsoportok gondolatánál tartunk, megemlíteném, hogy a bői nyugdíjas klub is megkezdte új évadát, mely már az új elnök bemutatásával indult, Vincze Erzsébet személyében. Az első
alkalommal megbeszélték, hogy kinek milyen programigénye lenne és előre eltervezték az évad klub
napjait, amikor újra találkozhatnak. Én személy szerint köszönetet mondanék minden nyugdíjasnak,
aki most valamilyen okból kifolyólag nem tudott eljönni, hogy hat éven keresztül foglalkozhattam a
klubbal és sok kellemes élményt tudhatunk magunk mögött. Kívánok a klubnak még számtalan élmény
dús találkozót, közös programokat az elnöknek pedig sok sikert, kitartást és egészséget az új kihíváshoz.
A nyugdíjas klub találkozóin kívül, megemlíteném, hogy szeptember 11-től újra indulnak a zumba
órák, minden pénteken 18:00 órától, szeretettel várnak minden mozogni vágyót, ezekre az alkalmakra,
valamint a jóga órák is lassan kezdetét veszik, illetve szeptember 14-től újra gerinctornát tartanak az
intézményben, Czingráber Beáta gyógytornász irányításával, minden hét hétfőn, 18:00 órai kezdettel
A jövőre való tekintettel, megemlítenék néhány fontos tervet, mellyel településünk jövőjét és jövőképét szeretnénk építeni, éltetni: Első sorban a fiatalokat szeretnénk megszólítani,
akik a jövő generációja, hogy egy ifjúsági csoportot kovácsoljunk össze. Sok fiatal él és kötődik falunkhoz, ezért ez lehetőséget adna nekik közös találkozásokra, közösségépítésre,
közös élményekre. Ezen kívül, egy amatőr színjátszó csoport létrehozásában gondolkodunk, természetesen kortól és
nemtől függetlenül, pajtaszínház szerűen, ehhez is tagokat
keresünk, illetve még egy felnőtt néptánc csoport létrejöttében gondolkodunk, melynek mentorálását
hámori Balázs néptáncoktató irányítaná. Illetve, szeretnénk még a településről egy imázsfilmet készíteni, amit tavaszra terveznénk
Kívánok az olvasóknak erőt, egészséget és sok türelmet ennek az időszaknak az elviseléséhez.
Tisztelettel: Jákó Melinda, közművelődési szakember
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Hitélet

Az elmúlt negyed évben érezhető volt a visszafogottság a templom falain belül is. Az idősek ritkán,
vagy egyáltalán nem vesznek részt a szentmiséken. Bízzunk és imádkozzunk, hogy minél előbb jó
irányba mozduljon a "vírushelyzet".
Augusztus 10-től 14-ig Jász László atya és Vincze Erzsébet hitoktató megszervezték az immár hagyományos hittantábort. 19 hittanos gyermek vett részt az emlékezetes és érdekes programokon. Répceszentgyörgyön Haller László atya bemutatta a templomot, megnézték a kastélyt, az aradi
vértanúk emlékkövét, majd vendégül látták őket a faluházban.
Csepregen, ahova biciklivel mentek Finta József atya és Vinczéné Taál Eleonóra mutatta be a város
szakrális pontjait. Felejthetetlen élmény volt a győri kirándulás is, ahol a Nagyboldogasszony székesegyházat és a Püspökvár-Toronykilátóját nézték meg. Köszönjük a segítők fizikai támogatását és minden egyéb segítséget.
Augusztusban 11-en ismét vállalták az "1 úton" nemzetközi zarándoklatot. 15 km-t gyalogoltak Hajós Attila polgármester úr vezetésével.
Krumbachból indultak és Kirchschlagban magyar nyelvű szentmisével zárták a zarándoklatot.
Szeptember 1-jén szentmisével kezdődött az új tanév. A gyermekek, pedagógusaik és szüleik szép számmal vettek részt. A technika segítségével
online is követhető volt az évnyitó.
Szeptember 3-án Komáromban a Jézus Szíve templomban jubileumi
szentmisével ünnepelte 90. születésnapját Pados József atya, kis falunk
szülötte. A hatalmas templom szinte megtelt (járványügyi előírások betartásával) rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel és a komáromi hívekkel,
tisztelőkkel. Pados atya korát meghazudtoló fizikai és szellemi frissességgel mutatta be a szentmisét. Hálát mondott a jó Istennek, a szüleinek,
azoknak akik segítették, támogatták ezen az úton. A 65 éves papi szolgálat nem volt mindig egyszerű. Jóska bácsi mégiscsak az erényeire emlékszik, a nehézségekért pedig
hálás, mert megerősítették kitartásában. Köszönetet mondott szolgálati helyei képviselőtestületeinek,
akik mindig mindenben segítették.
Szeptember 13-án a chernelházadamonya határában lévő lourdesi barlanghoz gyűltünk össze. Gyalogosan, kerékpárral, autókkal érkeztük a Szűznyaköszöntésre. Haller László és Szabó Miklós atyák mellett a Büki Férfikar közreműködésével ünnepeltünk.
"Az elért sikerek a jó együttműködés eredményei!" - mondta.
Mi bőiek, akik ott lehettünk hallgathattuk lendületes és lélekhez szóló prédikációját, büszkék vagyunk
rá. A mise végéig kitartott lendülete, végigállta a hosszú köszöntők sorát, a Te Deum-ot.
Záró mondata; mely üzenet is: "Imádkozzunk egymásért!"
SzaBoMa

Reklám
A BŐI ÉS TOMPALÁDONYI VIRÁGBOLT

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

EGYHÁZADÓ BEFIZETÉSE
A katolikus egyház tisztelettel tájékoztatja a
híveket, támogatókat, hogy szeptember végéig van lehetőség a templomban, (- szentmisék előtt és után- ) az egyházközségi hozzájárulás, ( egyházi adó)
Aktív dolgozók 5.000,- ft./ év
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 2019/2020-as Nevelési évünk éppen úgy indult mint egy átlagos nevelési év. A második félévben viszont közbeszólt a koronavírus és a karantén miatt bezárták intézményünket is felsőbb utasításra. Először a pánik kerített hatalmába bennünket. Mi lesz, hogyan oldjuk meg, mit fogunk csinálni, meddig
tart? Ezek a gondolatok foglalkoztattak bennünket is mint mindenkit szűkebb és tágabb környezetünkben.
Az első döbbenet elmúltával elkezdtük az óvoda teljes fertőtlenítését, pincétől padlásig, ahogy mondani
szokás. Mindent alaposan lemostunk, kimostunk. Közben a konyhán folyamatosan főztek az időseknek.
Az óvónénik felvették a kapcsolatot a szülőkkel és küldték az ötleteket, javaslatokat, hogyan lehet lefoglalni a gyerekeket, mesékkel, énekekkel, ábrázolási ötleteket adtak az interneten keresztül. A szülők
nagy többsége szívesen fogadta a javaslatokat, végezték a feladatokat a gyerekekkel és elküldték a fényképet az alkotásokról.
Aztán lehetőség volt újra kinyitni az ovit, de csak néhány gyerek látogatta újra az intézményt.
Közben folytak az előkészületek az ősszel elnyert konyhafelújítási pályázattal kapcsolatban. Augusztusban került sor a konyha teljeskörű felújítására, melynek keretében megújult a víz-, villanyrendszer, új
ajtókat, járólapot, csempét kapott a 40 éve épült intézmény konyhája. A pályázatban napelem is szerepelt, illetve az iskolai ebédlő járólapozása is a pályázat része volt.
Az eszközbeszerzéssel egy 100 l-es villanyüzemelésű főzőüstöt, tányér-, pohármosogató gépet is vásárolhattunk. Nagy segítség a konyhai munkában.
Mivel a karantén minden évvégi programunkat áthúzta, augusztus végén került sor a nagycsoportosok búcsúztatására. 14 kisgyerek jött el a búcsúztatóra. Nagyon megható, kellemes délutánt töltöttünk
együtt szülőkkel, gyerekekkel, óvónénikkel, dajka
nénikkel, konyhás nénikkel együtt. Néhányan verssel is készültek, majd énekkel körbejártuk az óvoda épületét, udvarát, aztán ugrálóvár várta a gyerekeket, hogy egy utolsót játszanak még az óvoda udvarán. Természetesen az evés, ivás sem maradhatott el,
amiről a szülők gondoskodtak.
Szeptember 1-től újra benépesült az intézmény kicsik, középsősök, nagycsoportosok töltötték meg újra
élettel az óvoda épületét. Folyamatosan érkeznek az új kisgyerekek is, hogy megkezdjék óvodás éveiket. Bízunk benne, hogy vírusmentesen működhetünk, a járványügyi intézkedéseket betartva.
Köszönöm a Kollégáimnak, Szülőknek, Fenntartóknak a folyamatos munkát, segítséget, mellyel biztosítják intézményünk zökkenőmentes működését.
Kívánok mindenkinek jó egészséget. Vigyázzunk egymásra!
Babos Lászlóné óvodavezető

ISKOLA: BRINGÁS VÁNDORTÁBOR 2020, GERECSE-VÉRTESVELENCEI TÓ, 17 DIÁK, 3 TANÁR, 200 KM, 11 DEFEKT :-) JÓ VOLT!
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Sport

LABDARÚGÁS
A nyolcadik szezon a Megyei III. osztályban.

A 2020 -2021 bajnoki évet is a Megyei III. osztályban folytatja csapatunk.
A megyei III. osztály Sárvári csoportjában a bajnokságot 15 csapat kezdte meg. A
tavalyi bajnokságban -a vírushelyzet miatt - bajnokot nem avattak, kieső sem volt.
Mindenki abba az osztályba nevezhetett, ahol az előző bajnokságban szerepelt. A
Nagysimonyi csapata nem nevezett, így alakult ki a Sárvári csoport mezőnye. Mivel nagy változás nem volt, ezért ismerjük az erőviszonyokat, és mindenképpen szeretnénk az első hatban végezni.
Felkészülésünk jól sikerült, több edző mérkőzést is játszottunk, ami jól szolgálta az eredményes
felkészülést, mert a játékos állományban jelentős átalakulás nem történt.
A bajnokság végén Sümegi Norbert bejelentette távozását, ő az őszi szezontól a Simaság SE
csapatában játszik. Galiotti Csaba sem vállalta tovább a játékot.
A két távozó helyére négy labdarúgó érkezett: Taródi Kristóf a Csepreg SE-ből, Lanczkor Balázs a Szeleste-Pósfa SE-ből, Horváth Tamás a BÜKI TK csapatából, és egy új igazolás Galambos
Krisztián személyében.
Jelenlegi keretünk:
Kapusok: Rácsik János, Lanczkor Balázs,
Tatár Lóránd
Védők: Babos Bence, Balogh Máté, Barcza Dávid, Veszprémi László, Horváth Mihály, Katzler Ábel, Németh Márton, Sándor Ádám
Középpályások:
Boros Tamás,Dan
Sebastián, Dan Szilveszter, Horváth Márton, Kondor Gergő, Nagy Róbert, Szőllősy
Károly, Rácsik Gergő
Támadók: Babos András, Galambos
Krisztián, Horváth Tamás, Kajtár Máté, Németh Milán, Taródi Kristóf
A bajnokságban 5 fordulón vagyunk túl, (mi négy mérkőzést játszottunk, az első fordulóban szabadnaposok voltunk) a múlt évihez képest eredményesebben kezdtük a szezont, Az Ostffyasszonyfa csapatával egyetemben, csak mi vagyunk vereség nélkül. Eredmények: 3 győzelem (Kelédi ellen 1 : 0, Kemenesmagasi ellen 4 : 3, Izsákfa ellen 4 : 2, és döntetlen a Kenyeri csapatával 2 : 2, ezzel jelenleg a 4.
helyen vagyunk, 10 ponttal. Előttünk a Szergény 3. helyezett, ugyancsak 10 ponttal , és mögöttünk a
Csénye az 5. helyen, szintén 10 ponttal.
A Halmosi Kupa első fordulójában a Simaságot vertük 8 : 1 arányban, A második fordulóban a Bük csapatát kaptuk. Az első félidőben egyenrangú ellenfelei voltunk a megyei I. osztályban szereplő csapatnak, a második félidőben már kijött a különbség. A mérkőzést 7: 1 (1 : 1) arányban a vendégek nyerték, így számunkra a magyar kupa sorozat befejeződött.
Szeretnénk ismét ráirányítani a figyelmet a múlt évben elindított támogatási lehetőségre, szurkolói mez
vásárlásával lehet segíteni egyesületünket.
A minta mezek megtekinthetők a „Dan borozóban” és hazai mérkőzéseken az italos pavilonban. Rendelni a legkisebb gyermek mérettől a legnagyobb felnőtt méretig, több fazonban és több színben lehet.
Az igényeket Dan Józsefnél lehet jelezni.
Kérjük a szurkolókat továbbra is támogassák a csapatot, szükségünk van a biztatásra, hisz a csapat
egy része új és fiatal, nekik különösen fontos a szurkolók elismerése.
Horváth Jenő
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Recept sarok: Habos szilvás sütemény
Hozzávalók:
27dkg liszt + a nyújtáshoz
1 tasak sütőpor
1csipet só
10dkg vaj
18dkg kristálycukor
2tasak vaníliás cukor
1db tojás
1 db citrom
1ek tejföl
70dkg szilva
2ek búzadara
1tk őrölt fahéj
5db tojásfehérje
3ek porcukor
1ek citromlé

A tésztához a lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk
a sütőport, a sót, a felkockázott, puha vajat, 8 dkg
kristály-, valamint az egyik tasak vaníliás cukrot, és
összemorzsoljuk. Ráütjük a tojást, hozzáadjuk a
citromhéjat és -lét, a tejfölt, és alaposan összegyúrjuk, majd folpakba csomagolva legalább 2 órára a
hűtőbe tesszük.
A szilvákat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk.
Egy 20 × 30 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral.
Belefektetjük a lisztezett felületen kinyújtott tésztát,
meghintjük búzadarával, majd a vágott felükkel felfelé elosztjuk rajta a szilvákat. Megszórjuk a maradék fahéjjal elkevert kristály- és vaníliás cukorral.
A tojásfehérjéket a porcukorral, valamint az 1 ek
citromlével kemény habbá verjük, és a szilvákra
simítjuk. A sütit 190 fokos sütőben 25-30 percig
sütjük, vagy amíg a fehérjehab szép aranybarnára
nem sül.
A kihűlt tésztát tálalás előtt óvatosan felszeleteljük
egy hideg vízbe mártott késsel.

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

Impresszum:
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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