A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

HÚSZ ÉV UTÁN ÚJRA BAJNOKI ARANY!
Tavasszal a keret jelentős erősödése már előre vetítette, hogy akár a bajnokságot is megnyerhetjük.
Meggyőző teljesítménnyel -mindössze egy döntetlent játszva – sikerült a bajnoki arany. Igaz ehhez
kellett a riválisok (Szergény, Kemenesmagasi, Ostffyasszonyfa, Boba) botlása is. Mi valamennyi
csapatot több gól különbséggel győztük le, egyedül az Ostffyasszonyfával játszottunk 1 : 1-es döntetlent. Végül a bajnokságot 5 pont előnnyel zártuk a második helyezett Szergény csapata előtt, a sokáig
közvetlen rivális Kemenesmagasi végül harmadik lett, tőlünk 8 ponttal lemaradva. Az eredmény
számokban: 24 mérkőzés, 18 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség, 58 pont, 100 rúgott gól, 23 kapott
gól, +77 gólkülönbség.
A bajnok avató nem volt maradéktalanul felhőtlen, a Keléd csapata az utolsó bajnoki fordulóra nem
állt ki, így mérkőzés nélkül zajlott az ünnepség. Az érmeket és a díjakat Horváth György, - az MLSZ
képviseletében - és Hajós Attila Polgármester, a két különdíjat Dohi Zsolt SK elnök adták át.
Különdíjasok: házi gólkirály 16 góllal Szabó Péter, és a legtöbb mérkőzésen szereplő Boros Tamás (23
mérkőzés) vehetett át emlék plakettet.
A jó hangulatú program vacsorával folytatódott és hajnalig tartó mulatással zárult.
A bajnokcsapat tagjai balról – jobbra: álló sor: Dohi Zsolt elnök, Barcza
Dávid, Veszprémi László, Babos
Bence, Babos András, Tatár Lóránd,
Lanczkor Balázs, Németh Zoltán,
Horváth Tamás, Balogh Máté,
Sándor Ádám, Rácsik János, Szőllősy
Károly. Guggolnak: Kasza Kornél,
Szabó Péter, Kajtár Máté, Dan Sebastián, Boros Tamás, Kondor Gergő, Nagy Róbert, Horváth Mihály,
Horváth Márton. Fekszik: Simon
Géza edző, „Margó” a kabala
szamár, Horváth Jenő technikai vezető. A képről hiányzik: Dan Szilveszter, Katzler Ábel, Németh Márton,
Németh Milán, Rácsik Gergő, Sümegi Norbert, Taródi Kristóf.

Ezúton mondunk köszönetet minden támogatónknak és valamennyi szurkolónknak, akik nélkül
mindez nem sikerülhetett volna.
Horváth Jenő
A HÍRBŐSÉG
KÖVETKEZŐ
SZÁMA 2021.
ŐSZÉN JELENIK
MEG.
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Aktuális

Önkormányzati hírek
A 2021-es esztendőben meghosszabbításra került a veszélyhelyzet, így a képviselőtestület továbbra sem ülésezhetett, a polgármester úr gyakorolta a döntés jogkort.
Az év első szakaszában elfogadásra került a 2020. évi
adózási feladatokról szóló beszámoló. Ezt
követően a hivatalt fenntartó 10 település
polgármestere elfogadta a közös hivatal
2021. évi költségvetését, rendeletbe foglalták
a köztisztviselők illetményalapját.
Február hónapban pályázatot nyújtottunk be
a Bő Kossuth utca és Köztársaság tér páratlan oldali járdáinak felújtására. Ennek eredményéről június 29-én értesültünk. A belügyminisztérium 13.482.890 Ft támogatást állapított meg településünk, az önkormányzat
pedig 2.379.334 Ft pályázati önerőt biztosítja
a járdafelújításhoz.
Polgármester úr február végén elfogadta a
2021. évi szolgáltatási tervet, a költségvetést,
a közbeszerzési tervet is.
Március hónapban indítottuk el falugondoki
szolgálatunk engedélyeztetését, hiszen sikeres pályázott a település falubuszra. Elfogadásra került a falugondnoki szolgálat szakmai programja, szervezeti működési szabályzata, rendelete, valamint Jákó Melinda Éva
kinevezésre került a falugondnoki álláshelyre
a kiírt pályázat elbírálást követően. Kérjük falunk a lakóit, forduljanak hozzá bizalommal!
Mivel lehetőséget kaptunk arra, hogy a veszélyhelyzet idejére megengedjük az égetést, polgármester úr egyeztetve a képviselőtestülettel a keddi, csütörtöki, szombati napra
lehetővé tette a kerti hulladék és avar égetését. Tisztelttel kérjük a lakosságot, hogy ebben a hőségben mellőzzék ezt a tevékenységet és kellő körültekintéssel járjanak el a bajok megelőzése végett!
Polgármesteri döntés értelmében kezdeményezésre került a Bő Köztársaság tér 10. sz.
alatti lakóház társasházzá történő nyilvánítása, valamint a közműrendszerek szétválasztása. Jogi feladatok ügyvitelére dr. Vásárhelyi
Tamás ügyvéd kapott megbízást.
A hónap végén elfogadásra került a 2020. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló, valamint módosításra került a 2020. évi

költségvetés is.
Áprilisban a Répcevölgye Sportkör beszámolóját és elszámolást fogadta el településünk
vezetője.
Május hónapban a Bő 1/29 és 1/30 helyrajzi
számú területek közút jellegének megszüntetése került kezdeményezésre. Elfogadásra
került a 2020. évi belsőellenőri jelentés, a
hozzákapcsolódó jegyzői nyilatkozat, valamint a zárszámadás rendelete.
2021. június 15. napjával a képviselő-testületi
ismét visszakapta döntési jogkörét. Az első
testületi ülésen így elfogadásra került a
kincstári utóellenőrzés jelentése, a polgármesteri beszámoló, a szociális és gyermekjóléti ellátás rendelete.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy őszszel -a jogszabályi előríásoknak megfelelően
- ebösszeírásra kerül sor településünkön. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
ebtulajdonosoknak kötelességük az állatok
oltásáról és mikrochippel történő ellátásáról
gondoskodni. Az elmulasztott oltás is pénzbüntetést von maga után, amelynek díja jóval
több, mint a kutya egész életén át tartó gondos vakcinázásának költsége, ugyanakkor az
oltás kihagyásával saját magunk és a környezetünkben élők egészségét is veszélyeztetjük, beleértve kedvenc életét.

Aktuális
2021. 04. 04-én megékezett a falubuszunk, Elfogadásra került a falugondnoki szolgálat szakmai programja, szervezeti működési szabályzata, rendelete,
valamint Jákó Melinda Éva kinevezésre került a falugondnoki álláshelyre a kiírt pályázat elbírálást követően.
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Aktuális
Tisztelt Olvasó!
A település életében történt közelmúltbéli változásokról szólnék röviden. Jász László plébános úr kérte nyugdíjazását, amit a Püspök úr
elfogadott, így augusztus elsejétől Győrben tevékenykedik tovább. Köszönjük az elmúlt évek munkáját, a katolikus hívek lelki irányítását. Jó
egészséget kívánunk Neki a továbbiakban.
A doktor úr mellől Erősné Varga Patrícia asszisztensnő távozik, és augusztus végével máshol dolgozik tovább. Sok sikert kívánunk Neki a
továbbiakban.
Néhány örömteli dologról is szeretnénk tájékoztatni Önöket. Mindannyian tapasztalhatták áprilisban, hogy munkába állt a falubusz és a falugondnoki szolgáltatás.
A tavasz folyamán pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz járda felújítására. Örömmel jelzem, hogy a pályázat eredményes lett, és több mint 13 millió Ft pályázati öszszeggel és közel két és fél millió forint önerővel októberben megújul a Hunyadi utcától a Köztársaság tér és a Kossuth Lajos utca keleti járdaszakasza, közel 400 méteres hosszban.
Az ősz folyamán a közvilágítás is megújul, korszerű lámpatestek kerülnek az oszlopokra és
bővítésként 35 plusz lámpatest is felszerelése kerül, így a településen szinte minden oszlopon lesz világítás.
Öröm, hogy az új egyházközségi képviselőtestület is sikerrel pályázott a plébánia felújítására,
melynek során közel 15 millió forintos támogatásban részesültek.
Bízunk benne, hogy céljaik sikerrel járnak és a plébánia épülete is megszépül, megújulhat.
Június folyamán megtörtént a lomtalanítás, az ősszel még az elektronikus lomtalanítást is
szeretnék megszervezni. A szelektív hulladékgyűjtés további elemmel gyarapodott, az iskola
udvarán lehetőség van a használt étolaj leadására. Ezáltal a műanyag, a papír, az üveg a
zöldhulladék után használt étolajat is szelektíven gyűjtjük óvva vigyázva a környezetünkre.
Tisztelt Lakosság! Ezúton is szeretném felhívni figyelmüket, továbbra is azon dolgozunk,
hogy településünk szebb, élhetőbb legyen! Ennek érdekében tettük a lépéseket az elmúlt időszakban, és erre törekszünk következőben is. Itt jegyzem meg, hogy képviselőtestünk úgy
döntött, hogy az idei falunapot nem tartjuk meg, helyette a szeptember 25- én megrendezésre
kerülő szüretre kívánunk koncentrálni.
A nyár hátralévő részére kívánok jó pihenést, munkát mindenkinek, bízva abban, hogy az elkövetkezendő időszak normális kerékvágásban zajlik tovább.
Hajós Attila
polgármester

Hősök Napja
A magyar hősök emlékünnepét, a Magyar Hősök Napját május
utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre
emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. 2001-ben
elfogadott LXIII. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták
vagy áldozták Magyarországért.”
Bőben koszorúzással, főhajtással emlékeztek meg májusban a
hősi emlékműnél a hazáért életüket áldozottak előtt.
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Kulturális hírek
Mindenki életében vannak változások és történnek új események életében, vagy jó vagy
rossz irányban. Sajnos az utóbbi időszak mindenki életében változást hozott, hiszen a
covid 19 világjárvány átírta és átszervezte a
világon minden ember életét. A bői közösségi
életre is rátette bélyegé, hiszen le kellett mondanunk a közös rendezvényekről, a csoportos
személyes találkozókról, a közösen eltöltött
órákról és sajnos ezzel sérült a hagyományos, megszokott programjainknak a megvalósulása is. De voltak boldog, önfeledt pillanatok is, hiszen vírus ide vagy oda, a húsvétra is
boldogan készültünk (kicsit érezve, hogy lassan látjuk az alagút végét) és mint minden
évben, idén is színes színpompában és kreatív alkotásokkal díszítettük főterünket és vártuk a nyuszi érkezését.
De nem csak a húsvéti dekorációktól volt
ékes településünk főtere, hanem Nagy Róbertné kezdeményezésének, ezúton is köszönetet mondunk, és segítőtársainak közreműködésével egy nagyon nemes célt szolgálva,
elkészült az SMA betegségben szenvedő kisfiú, Noel, gyógyulásáért a kupakgyűjtő szív.

tegsége diagnosztizálása több hónapot vett
igénybe, mivel Magyarországon nem tudják
ezt a fajtát beazonosítani. Végül egy magán
géndiagnosztikai központban vették le ismét
a vérmintát tőle, amit külföldre küldtek ki, az
eredmény november végén érkezett meg,
édesanyja sírva fogadta a hírt, miszerint
SMA 2-es betegségben, azaz gerincvelői
izomsorvadásban szenved. Ez egy öröklődő
betegség, amit az SMN gén hibája okoz, a
gerincvelőben található mozgató idegsejtek
károsodását idézi elő, melynek következménye a fokozatosan súlyosbodó izomsorvadás, majd az esetek többségében az izomzat
teljes bénulása. Teljes gyógyulásához a
ZOLGENSMA génterápiára van szükség, ennek ára 730 millió Ft, melyet jelen pillanatban
nem finanszíroz a magyar állam. Noel lapzártakor megkapta a gyógyulását segítő kezelést.
Az újonnan alakult amatőr színjátszó csoport
is megkezdte aktivitását Gyurácz János Csaba mentorálásával. Örömünkre szolgál, hogy
gyarapszik a csoport létszáma, jelenleg nyolc
tagból áll. Természetesen, folyamatosan várjuk az új tagok jelentkezését, nemtől, kortól
függetlenül. Köszönet Szabóné Bognár Matild felajánlásának, aki kellékeket és díszleteket ajánlott fel a csoportnak! Bízunk benne,
hogy az első színdarab bemutatására rövidesen sor kerül, és ez által kedvet kapnak e
csoport tagjává válni.
Minden olvasónak kívánok kellemes nyarat,
sok pihenést és nem utolsó sorban egészséget.
Jákó Melinda

Röviden ismertetjük Noel történetét: Noel egy
vidám, mosolygós kisfiú, akinél SMA II-es betegséget diagnosztizáltak. Vas megyében,
Szombathelytől 15 km-re, Pusztacsóban él
testvérével és szüleivel. Élete első hónapjaiban ügyesen fejlődött, de később egyre nehezebb volt mozogni, 10 hónaposan még nem
tudott kúszni, mászni, ezért édesanyjával hetente többször mentek tornára, de így sem lett
ügyesebb. Egy éves volt, mikor szülei elvitték
orvoshoz, aki több vizsgálatot is csinált. Be-

Új falugazdász
Orbán Kitti személyében új falugazdászunk van. Tel.: +36 30/423 7671
Páratlan heteken keddi nap 08:00-12:00
közötti időpontban áll az érdeklődők rendelkezésére.
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Hitélet

Kedves Bőiek !
A járványhelyzet okozta hosszas várakozás után tavasszal, egész pontosan április 04.-én megalakult
az új Egyházközségi Tanácsadó Testület. A 13 főből álló új testület ( Babos Lászlóné, Boros Ferenc,
Dan Zsolt, Fördős Gergely, Fördősné Horváth Judit, Jusits Bálint, Kajtár József, Németh Antal, Szabóné Bognár Matild, Vincze Erzsébet, Vincze Bence, Vinkovics Ottó ) megtartotta alakuló ülését, ahol
határoztak a testületen belüli funkciók felosztásáról. A Testület alelnöki pozíciójával engem bíztak meg.
Ez a közösség több célt is megfogalmazott magának, apróbb közös sikerek már adódtak is
pl .:önkormányzati segítséggel kitakarításra kerültek a plébániaépület raktárai , felfrissültek a templomkert virágágyásai. A tervek közül prioritást kettő nagy projekt kapott:
Egyrészt a templom, annak környezetének, kertjének karbantartásáról, gondozásáról vetődtek fel
megoldási javaslatok, másrészt a zöld területek öntözési lehetőségeinek megvalósítására került bevonásra szakértő. A másik, már égetőnek tűnő feladat a plébánia hasznosítása, rehabilitációja.
Ismert mindenki előtt, hogy a Templom- Iskola – Művelődési ház megújult háromszögében a Plébánia
épülete sajnos nem illik bele a maga lerozzant megjelenésével.
Sok megbeszélés témája volt már annak hasznosítása, hiszen maga az épület már mintegy húsz éve
nem lakott Pap által.
Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az a terv
miszerint egy Közösségi tér kerüljön ott megvalósításra, ahol katolikus táborokat szervezhetnénk, bekapcsolódhatnánk valamiféle ilyen körforgásba, de akár megvalósulhatna itt – Bükfürdő közelsége kapcsán – egy egyházi személyeknek preferált pihenő terület is.
Tervek, látványok születtek, azonban ennek
költségigényes volta miatt – még pályázati úton
sem - sajnos nem született erre eddig megoldás, az épület pedig egyre csak romlott..
Év elején megjelent a Magyar Falu Program - MFP-EKT/2021 pályázat aminek célja Egyházi közösségi terek fejlesztése volt.
Erre beadtuk a pályázatunkat, aminek június 28.-án megszületett az eredménye : 14.9 M Ft-ot nyertünk
a Plébánia épületére.
Ez a pályázati összeg, kiegészülve saját forrással a tetőszerkezet megújítását, falszigetelést és egy
külön bejárattal bíró lakrész kialakítását foglalja magába. Emellett az a törekvés, hogy más vonalon is
pénzhez jussunk és azzal meg tudjuk valósítani a rég dédelgetett álmot…
Természetesen ez csak a kezdet, - hívhatnánk első ütemnek is - nagyon sok a feladat de nem szeretnénk megállni itt !
Szeretnénk magunk mögött tudni valamennyi bői lakos segítő szándékát , hogy együttes akarattal, vallási hovatartozás nélkül - a falu központja méltósággal képviselhesse az itt élők igényeit.
Dan Zsolt
Az Egyházközség nevében

Egyéb egyházi vonatkozású híreink
A 2021-es évre is átnyúlt a koronavírus bélyege. Számtalan egyházi program elmaradt, vagy más formában került megrendezésre. Az elmúlt fél évet szeretném összefoglalni röviden. Terveinkről, elképzeléseinkről Dan Zsolt, a testület alelnöke számolt be föntebb. Először is szeretnénk köszönetet mondani
a karácsonyi díszítésért mindenkinek, különösen a nagy lányoknak, Simon Anettnek és Varga Zsófinak,
akik középiskolásként is visszajöttek hozzánk, valamint Takács Evelinnek és Eredics Jázminnak, akik
általános iskolásként erősítik a csapatot. Köszönet Lőkkös Gyulánénak, aki a fenyőfát felajánlotta, Németh Zoltánnak és Simon Lászlónak az áramkör felrakásáért, a Vincze családnak, hogy a fenyőfát előkészítette és a templomba szállították. Jóska bácsinak és Margit néninek, hogy rendszeresen gondoskodnak a búzáról a karácsonyi díszlet egyik fő eleméről. A köszönet kijár Annuska néninek is, - Németh
Józsefné - aki a rózsafüzértársulat motorjaként mindig szponzorál, restauráltat, készíttet valami hasznos dolgot, ami a liturgia fényét, színvonalát emeli. Továbbá az új testületnek is, akik aktívan kiveszik
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részüket a templom körüli teendőkből. Köszönet tehát mindenkinek. Január
6. Vízkereszt ünnepe, a gyerekek szokásos pásztorjátéka 10-én volt a templomban, dicséretes felkészülés és felkészítés mellett. Február 2. Gyertyaszentelő ünnepe. Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, az esti szentmisén Balázs-áldásban részesülhettünk. Február 11. A Szűz Anya Lourdesi
jelenésének ünnepe. Déli 12-kor szentmisével
emlékeztünk meg a 163 éves évfordulóról.
Február 17-én Hamvazószerdával kezdetét
vette a nagyböjt. Sajnos a szertartások másként zajlottak az idén is mindenütt. Elmaradt a
nagyböjti lelkigyakorlat is. Más volt ez a húsvét is, de talán nem olyan
félelemmel teli, mint az előző évben. Május hónap a Szűz Anya hónapja, a szentmisék előtt litániával és Szűz Anya köszöntő énekekkel kértük
közbenjárását. Május 23-24 Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele.
Május utolsó vasárnapján, "Hősök vasárnapján", az emlékműnél köszöntőkkel, énekekkel, imákkal emlékeztünk. Délután pedig gyalogosan
zarándokoltunk a Lourdesi barlanghoz. Idén talán rekordot döntöttünk
olyan sokan tartottak velünk, és a barlangnál is szép számmal részt vettek az imaórán. Június 6-án volt Úrnapja, idén mind a négy sátrat feldíszítettük. Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját. Június 20-án
volt falunk szentségimádási napja. (Sza.Bo.Ma.)

Az iskola és óvoda hírei
Tisztelt Olvasó!
Már megszokhattuk, hogy folyamatos változások közepette éljük életünket. Az elmúlt időszak változásairól szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel.
Június 15-én az iskolában ünnepélyes keretek
között búcsúztattuk a
tanévet, a ballagó diákokat, a nyugdíjba vonuló munkatársakat, és
arany illetve vas diplomát adhattunk át korábbi kollégáknak.
Kollár Balázsné Györgyi
néni 1981-től a büki iskolában kezdte tanítói
pályafutását, majd 88tól 2021-ig a bői iskolában nagy szeretettel
tanította, nevelte rábízott legkisebbeket.
Tamás Imréné 94-től takarító munkakörben, Östör Zoltán 2011-től karbantartóként dolgozott intézményünkben. Mindhárman nyugdíjba vonulnak és a következő
tanévet már nem kezdik meg. Ezúton is

szeretném megköszönni a munkájukat és
jó egészséget kívánni nyugdíjas éveikre.
Az ünnepélyen három volt kollégának
arany illetve vas diplomát adhattunk át.
Nagy Gabriella 1963-tól
2001-ig dolgozott a Bői
Általános Iskolában, generációk oktatásábannevelésében vállalt szerepet a 38 év alatt.
Horváth Imréné Erzsi
néni 55-ben a bői iskolában gyakorló tanítóként kezdte pályáját,
majd 63-ól Zsédenyben,
76-tól 91-ig a hegyfalusi
iskolában tanított.
Vörös Endréné Éva néni
több iskolában dolgozott
pályája során, a leghosszabb ideig, 32 évig
Hegyfaluban. Nyugdíjazás után hét évig még a bői iskolában is
dolgozhatott. Mindhármuknak ezúton is
gratulálok és jó egészségben töltött pihenést kívánok.
Hajós Attila
iskolaigazgató
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A ballagó 8. osztály
Hátsó sor (balról
jobbra):
Németh
Viktor, Varga Dávid,
Nagy Barnabás, Babos Nóra (o.f.), Szőnye Máté, Mészáros
Martin, Szalai Norbert.
Első sor (balról
jobbra): Vertetics
Viktória, Tatár Tímea, Pöltl Anna, Takács Evelin, Eredics
Jázmin,
Bogdán
Mira, Gróf Alexandra.
Fotó: Illésné Kolocz
Klára

Bringás Vándor Tábor a Felső-Tisza-vidéken
A Bői Általános Iskola diákjainak idén nyáron sok lehetőségük volt táborozni. Rendeztek számukra helyben napközis tábort, hittantábort, Zánkán Erzsébet-táborokat (ezekről az őszi számunkban emlékezünk meg), legmesszebb azonban a bringás vándorok jutottak el: Ők északkeleten tekerhettek 5 nap alatt 251 km-t. A Felső-Tisza-vidék hangulatos kis falvaiban számos
különlegesség várta a túrázókat: elbűvölő templomokat, csodaszép kastélyokat, irodalomtörténeti emlékhelyeket, romvulkánokat, természetvédelmi területeket ismerhettek meg. Az útvonalat végig a Tisza és mellékfolyói szegélyezték, amelyben fürödhettek is. A túra útvonala olyan
ikonikus települések érintésével halad keresztül Szatmártól, a Beregen és a Bodrogközön át a
Rétközig, mint Fehérgyarmat, Penyige, Túristvándi, Szatmárcseke, Tivadar, Tarpa, Csaroda,
Tákos, Vásárosnamény, Lónya, Tuzsér, Cigánd, Kisvárda. A Facebookon követhette mindenki, hogy a 20 fős bői csapat milyen változatos időjárási viszonyok mellett tekerhetett: volt, hogy
35 fokban, máskor esőben. Mivel sík volt a terület, nagyon jó tempóban, egységesen, igazi közösségként tudtak haladni. A szállásokra, ellátásra, programokra hangulatra sem lehetett panasz és ezúttal defekt is csak egy volt. Reméljük jövőre is lesz elegendő jelentkező, mert így
lehet igazán az országunkat megismerni!
(Babos Nóra)
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Recept sarok: Cukormentes sárgabarackos pite
Hozzávalók

3. Melegítsük elő a sütőt 180°C-ra. Egy kb. 20 cm

A tésztához
10 dkg vaj (vagy margarin, szobahőmérsékleten)
2 ek erythritol (99%, zéró cukor)
2 db tojás
1 dl joghurt1
teáskanál rum (vagy rumaroma)
6 dkg finomliszt
6 dkg diabetikus liszt ( lowcarb mastermix)

átmérőjű tortaformát vagy piteformát margarinnal kikenünk, majd kilisztezünk.
4. A tésztát öntsük a formába, helyezzük rá szépen a
már felszeletelt sárgabarackot, és tegyük a formát az
előmelegített sütőbe.
Kb. 25-30 perc alatt készre sütjük.
Forrás: www.nosalty.hu

A tetejére
6 db sárgabarack
Elkészítése
1. A vajat a cukorral egy tálban robotgéppel elkavarjuk, majd hozzáadjuk a tojásokat, a joghurtot és
rumot.
2. Ha a massza homogén, hozzáadjuk fokozatosan a lisztet is, és jól eldolgozzuk a vajas masszával.

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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