A bői önkormányzat lapja,
megjelenik negyedévente

ták mivel szereznek örömet szeretteiknek, vagy a másik
embernek. Egy zokni, egy sapka, harisnya vagy egy kesztyű, talán nagyobb örömet váltott ki, mint ma a drága
ajándékok. De a világ megváltozott körülöttünk, és mi
magunk is. Ma már nem az igazi emberi értékekre figyelünk, mint szeretet, becsület, tisztesség vagy igazság, hanem teljesen mást tartunk értéknek. Irigykedünk egymásra, s ez által a feszültségek is egyre nőnek közöttünk.
De a politika, a média mind ezt akarják, hogy mi ne érezzük jól magunkat, és főleg ne közösségben. Minden, ami
az emberi közösségeket összetartja, azt rombolni kell. A
mai világnak a reményvesztett emberek kellenek és olyanok, akik elvesztik hitüket. De bátran kijelentem minél
távolabb kerülünk hitünktől, s ez által Istentől, annál
boldogtalanabbá elkeseredettebbé válunk. Sok ember
nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más,
mint az igaz szeretet. Vallási meggyőződéstől függetlenül
mindenki készül a Karácsony ünnepére. Azonban a
bennünk rejlő különbségek
mégis egy valóságra irányítják figyelmünket: a Szeretetre, Istenre. "Aki nem szeret,
nem ismeri Istent, mert Isten
maga a Szeretet" (1 János
levél 4,8 ) Isten a Megváltó
elküldésével értelmet adott
az ember életének. Nekünk,
mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő társainkban. Nagyon nagy rá az
igény! Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség,
csak rosszul érzik magukat,
félnek, indulatosak, elkeseredettek. Mindennapjainkban
is elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi bevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra és nem utolsó sorban a COVID 19 uralja gondolatainkat, befolyásolja mentalitásunkat és a teljes életünket.. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, Karácsony ünnepe, egyre nagyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk a megérkezését, csendességét, még

KARÁCSONYI GONDOLATOK
Karácsonyi gondolatok
Ebben az embert próbáló időszakban egy rövid visszaemlékezéssel kezdeném karácsonyi gondolataimat, a
nem is olyan távoli múltra. Mindössze néhány évtizede
volt, amikor ádvent és karácsony eljöttével az emberek
nem úgy ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész
ország és reklámok garmada hívta fel a figyelmet az
ajándékok bő választékára. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt, az ádventi fenyőkoszorún
és karácsonykor a fenyőfákon, a nyugodt, békés lángú gyertya adta, amely az
emberek szívét melegséggel
és örömmel töltötte meg. A
gyertya Krisztus szimbólumát jelentette az embereknek azzal, ahogyan megsemmisül miközben fényt
és meleget ad, miként az
Üdvözítőnek is meg kellett
halnia, hogy az embereket
megváltsa. Régen nem volt
lehetőségük az embereknek
drága, a valódi igényeket
felülmúló, sokszor felesleges ajándékokkal meglepni
egymást. Nem kötelezték el magukat bankoknak azért,
hogy drága ajándékokat vásároljanak. Nem is volt erre
szükségük, mert egyszerű ajándékaikat a legszebbel, a
szívből fakadó szeretettel csomagolták. A fenyőfát dióval, almával, mézeskaláccsal és színes papírlánccal díszítették fel, mely talán nagyobb örömet jelentett, mint
ma a legdíszesebb, legpazarabb fenyőfa. Egyszerű, mégis a legszebb, és hasznos dolgokkal ajándékozták meg
egymást, amit sok esetben maguk készítettek, mert tudA HÍRBŐSÉG
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adunk egymás életének. Erre itt az idő, mert az ádventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom, a félreértések,
megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkű
és bátor, nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek
illik, vagy kell kezdeményezni. Ne feledjük a legszebbet: a szeretetet életünkben kell kimutatnunk egymásnak!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az Új Esztendőt új szívvel és újult erővel
kezdhessük. Áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt és
boldog Új évet kívánok mindenkinek!
Jákó Melinda (falugondnok)

(Folytatás a(z) 1. oldalról)

talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát Karácsony titka? Az, hogy megmutassa
a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretetet
nem lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe
iktatni. A szeretet nem így jön létre, hanem úgy hogy
ráeszmélünk, szükségünk van egymásra. Rájövünk,
hogy mit ér az életünk a másik nélkül. Ne gondoljunk
rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait nem spórolhatjuk meg. De gondoljunk gyermekeink örömére a
karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk, vagy gondoljunk önmagunkra, amikor súlyos hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület áttekintette az adómentességek bővítésének lehetőségeit, amelynek rendeleti megalkotását a következő ülésre tűzte ki.
A nyugdíjas találkozó és a közmeghallgatás elhalasztásáról
is szót váltottak a fokozódó járványveszély miatt.
November végén a képviselő-testület 2022. január 1-jei
hatállyal elfogadta adórendeltének módosítását és az alábbiakkal bővítette a mentességek körét. Rendelkezések értelmében mentes a telekadó alól: a falu területén lévő beépítetlen telek, ahol a telekhatár nem utcafronti, továbbá a
közmű (víz, villany) alaphálózat nem kiépített, amelyre a
rákötés lehetőségét biztosítja. Építmények tekintetében
pedig adómentes az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény, kivéve, ha az adóalany vállalkozó és ezen adótárgy
vállalkozási célt szolgál.
Elfogadta a képviselő-testület a felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását is. Gondoskodtak a falugondnok szakszerű helyettesítéséről a hatályos jogszabályok értelmében.
Elfogadásra került a 2022. évi belső ellenőrzési terv is.
A képviselő-testület meghosszabbított a tulajdonában lévő
0108/45 helyrajzi számú ingatlan haszonbérleti szerződését
is.

A képviselő-testület az őszi időszakban felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak felelően
önkormányzati rendeleteit. Elsőként elfogadásra kerül az új szervezeti és működési szabályzat, majd a helyi kitüntetések és címek
adományozásáról rendelkező jogszabály is.
Mivel az idei évben is sikeresen pályázatott az
önkormányzat szociális tűzifára 41m3 mennyiségben, ezért
megalkotta ehhez kapcsolódon a szociális tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét is.
A képviselő-testület novemberi első ülésén döntött arról
vételi szándékot jelentbe a Római Katolikus Egyházközség
tulajdonát képező Bő 31/1 helyrajzi számú ingatlanának
hátsó részére. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások megkezdésre.
Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Répcevölgye Sportkört 60.000 Ft támogatásban részesítette
2021. évi költségvetésének terhére.
Döntés született arról is, hogy Bő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete lemond Molnár András és Molnár
Andrásné 1118 Budapest Rozmaring u. 13. sz. alatti lakos
tulajdonában lévő, Bő 457/28 helyrajzi számú ingatlanra
KÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS V.B. BŐ javára 34295/1990.11.21szám alatt bejegyzett már lejárt Elidegenítési és
terhelési tilalom a beépítési kötelezettség teljesítéséig jogról. Megbízta Vásárhelyi Tamás ügyvédet a dokumentáció
elkészítésre. A felmerülő költségeket Molnár András és
Molnár Andrásné tulajdonosok viselték.

A járványügyi szabályok szigorú betartásával a képviselőtestület 2021. december 13. napjára tűzte ki éves közmeghallgatását.
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szeretettel várja régi és új vásárlóit.
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ADVENTI ABLAKOK

Aktualitások

Idén is csodás ablakokkal várjuk a karácsonyt:

Dsida Jenő: Itt van szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

A főtéri karácsonyfa egy havas éjszakán

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
1929
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Kulturális hírek

IKSZT HÍREI

Röpke két hónap telt el, mióta beszámoltunk programjainkról, terveinkről, és máris újabb eseményekről számolhatok be és ezáltal buzdítani szeretnék mindenkit, hogy őrizzük meg hagyományainkat, erősítsük meg közösségi életünket s fokozzuk érdeklődési vágyunkat.
Íme, néhány emlékeztető esemény az IKSZT legutóbbi időszakából:
Ősz Bőben: Immáron hagyományként került sor az utcák díszítésére. A falu lakói minden utcában helyeztek ki, az ősszel kapcsolatosan, kisebb-nagyobb tárgyakat, figurákat: a kis cserépbábúktól kezdve, a részeg ember szalmabálába való csapódásán keresztül, a fotózkodós
maketten át, a biciklije mellet részegen fekvő férfin keresztül, a termések sokaságával ékeskedő fantáziák
szüleménye mind-mind az emberi kreativitás ékesítőjeként pompázták településünk utcáit.
Szüreti felvonulás: A megszokott útvonaltól eltérően,
idén más útirányban jártuk be községünk utcáit s élvezhettük az utcabeliek vendégszeretetét. És itt kiemelném, hogy a cudar körülmények közepette is az
összetartás bizonyosodott be azzal, hogy idén hat utca
is vendégül látta a felvonulókat. Minden állomásnál,
Hámori Balázs vezetésével a Sárvári Néptánckör és a
Herpenyő Együttes szolgáltattak látványos és hangulatos pillanatokat. Majd visszatérve a rendezvénytérre,
ami színhelyet adott a kulturális programoknak.
Október 23.-i megemlékezés: 1956 őszének eseményeit, a helyi általános iskola 8. osztályosai előadásában eleveníthettünk meg, arra ösztönözve a fiatalságot, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy gyermekeink
ismerjék meg történelmünk dicső eseményeit, személyiségeit, akik a haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tettek.
Ezúton megemlíteném még falunk adventi koszorújánál a gyertyagyújtásokat is, melyeken kivették részüket a legkisebbek is, akik az első gyertyagyújtás műsorát biztosították, advent második vasárnapján a bői
gyermekeket meglátogató Mikulás gyújtotta meg a
Harmadik gyertya lángját. Ádvent harmadik vasárnapján, a Répcementi Férfikar biztosította a
műsort, akikről megemlíteném, hogy nagyon szép fejlődésnek indult a csapat, hiszen a Székesfehérvár-Kisfalud Közösségi Házban 2021.10.24-én a Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által megrendezett Aranypáva népzenei minősítője
rendszerében Térségi szintű minősítőn TÉRSÉGI KIVÁLÓ fokozatot értek el.
Bőben járt a Mikulás: Ígéretéhez híven, idén is elérkezett községünk gyerekeihez a Mikulás,
2021.12.05.-én d.u.14:00 órakor, bár nem Rudolf kíséretében, mert az időjárás nem igazán
kedvezett a várt eseménynek, de kivilágított lovas kocsin, krampuszaival rólunk sem feledkezett meg s minden gyermeknek kedveskedett egy kis ajándékcsomaggal. Hosszasra sikeredett a személyes látogatás, hiszen 117 izgatott kisgyermek is verssel vagy énekkel kedveskedett a nagyszakállúnak és ígéretet tettek, hogy továbbra is jó gyerekek lesznek.
Ezúton megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek áldott Karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új évet kívánjak.
Jákó Melinda
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Hitélet

Ünnep – gyermeki szívvel
Emlékeink könyvébe visszalapozva a legszebb oldalak
azok, amelyeken gyermekkori karácsonyaink elevenednek
meg. Még a legidősebbek is őrzik az emlékét annak, hogy
milyen volt gyermekként karácsonyfa alatt énekelni, térdig érő
hóban lépdelve vagy szánkózva éjféli misére menni. Az Isten
szeretetét ha meg nem is értettük, de annál inkább átéreztük
kicsi korunkban a csodát, hogy „az Ige testté lett.” Felnőttként
aztán egyre inkább visszarántanak bennünket hétköznapi
gondjaink a ráció talajára. Gyakran tűnik úgy, hogy a hit terén
is igencsak komolyak és elvontak lettünk. Pedig a színek,
a karácsonyi díszek fényei, a fenyő illata, a Mennyből az angyal dallamai mind arra szolgálnak, hogy az evangélium
örömhírét felerősítsék, érthetővé tegyék, elmélyítsék a felnőtt hívekben is.
Az Egyházban mindig is nagy jelentősége volt az ünnepnek, és ma is az, amikor a világ
talán elfelejtett ünnepelni, vagy kifogyott az „ünnepelni valóból”. Amikor az Egyház a liturgiában ünnepli a megtestesülés titkát, megnyilvánul a belső öröm, a folyamatos megrendültség az Isten végtelen nagysága és szeretete előtt. Az ünneplés tehát nem üres, öncélú
ájtatoskodás és nem is hangulatok keresése, hajszolása. Ezt a liturgiában is megtapasztalható karácsonyi örömöt erősíti bennünk a szentáldozás; a „hópehely Ostya, csöpp búzakenyér.” Másrészt a templomon kívül, családi körben is szükséges, hogy megünnepeljük Krisztus születésnapját. Szeretteinkkel együtt vallhatjuk meg és erősíthetjük meg hitünket közös
imádsággal és énekléssel, ami minden hangulatfokozó zenénél és dekorációnál többet ér.
Kisgyermekes szülők és nagyszülők ezzel az otthoni keresztény ünnepléssel egyúttal
tanítják is a felnövekvő generációt, hogyan kell keresztény módon ünnepelni, hogy a
karácsony nem merül ki a közös evésben és tévénézésben – így akár a gyermekek is látják,
az ünnepi ima, a karácsonyi titok nemcsak az éjféli misére szorítkozik, nem pusztán templomi
program, nem folklór és hagyományőrzés, hanem az élő hitnek a jele, ami mindennapi életünket is átjárja.
„Soha nem volt még ilyen áldott éj…”- hangzik az ének Szenteste, és valóban ez a
rácsodálkozás ideje, pillanata. Azé a kegyelmi pillanaté, amikor észrevesszük, hogy Jézus
születésével fizikai falak omlanak össze, határok semmisülnek meg és kitágul a világ. Hitünk
alapja szavakkal ki nem fejezhető valóság, amit csak a tiszta, gyermeki szív képes befogadni,
melyben megvan a képesség a végtelent látni. Ajándékozzuk meg egymást magával az ünneppel, és tanuljuk meg megérteni a legkisebbektől, a gyermekektől karácsony misztériumát!
Az újesztendő hajnalán sok örömet, erősödő hitet, jóra hajló szívet kívánok a kedves Olvasóknak Isten gazdag áldásával!
Lelkipásztori szeretettel:
Gábor atya

ELINDULT EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FACEBOOK-OLDALA
„Római Katolikus Szent Imre Plébániatemplom” néven elindult egyházközségünk hivatalos Facebook-oldala.
Mindenkinek jó böngészést kívánunk!
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Az iskola és óvoda hírei

PILLANATKÉPEK A BŐI ÓVODA ÉLETÉBŐL

Az elmúlt időszakot szintén a vírus árnyékában töltöttük. A nyáron a szokásos fertőtlenítő takarítást igyekeztünk megcsinálni.
Gyerekek folyamatosan voltak. Szeptemberbe fogadtuk az új
ovisokat, akik zökkenőmentesen beilleszkedtek az óvodai életbe. Hagyományos programunk év elején a Családi délután, ahol
kötetlen körülmények között tudunk beszélgetni, ismerkedni
szülőkkel, családtagokkal. Ez az idei évben is megrendezésre
került ,Répceszentgyörgyön. Köszönet érte a Polgármester aszszonynak és munkatársainak. A Dotto vonattal utaztunk a helyszínre, ahol már vártak bennünk a szülők. Lehetett sütni virslit,
szalonnát, kinek mi a kedvence. Zenés műsorral folytatódott a
délután, majd a szuper játszótéren a gyerekek mozgásigényüket is kielégíthették.
Szüreti napunkat megtartottuk az oviban, sőt az iskolásokat is
megkínáltuk musttal, pogácsával. A főtéren találkoztunk, ahol
éppen különböző mozgásos bemutatókon vettek részt.
A Madarász ovi programunkon nagyon érdekes bemutatót láthattunk madarakról, erdei állatokról. A vadászatról a vadakról
egy vadász hölgy bemutatójában hallhattunk. Sok érdekes ismerethez jutottunk általa. Az ősz folyamán a soproni Petőfi
Színházba is eljutottunk a nagycsoportosokkal. Nagy élmény
volt a gyerekeknek, maga a színház nagy épülete is az előadás pedig nagyon tetszett. Visszatérve az oviba lelkesen meséltek élményeikről.
Márton napi műsorunkat a vírus terjedése miatt sajnos le kellett mondanunk. Mivel sokat készültünk, ezért kicsibe az óvoda
udvarán a csoportok egymásnak bemutatták a műsorukat. Délelőtt a Ribizli bohóc szórakoztatta a gyerekeket. Utána még
„buliztunk” is az óvoda udvarán.
Egy hetet szenteltünk az egészséges táplálkozás fontosságára. Sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottunk különböző formában: nyersen, párolva, sütve, főzve, aszalva. Molnár Bettina
jóvoltából a Zumbával is megismerkedhettek a gyerekek. Nagyon élvezték ezt a zenés, táncos mozgáslehetőséget.
Hagyományosan az adventi koszorún a főtéren a bői ovisok közreműködésével gyújtják meg
az első gyertyát. Most nagy izgalommal várjuk a
Mikulást az oviba. Majd az adventi készülődés határozza meg mindennapjainkat, készülve a Karácsonyra, Jézus születésére.
Köszönöm mindenkinek az egész évben nyújtott
támogatását, segítését. Köszönet a Fenntartónak,
hogy folyamatosan segítik munkánkat. Szülőknek a
megértést ebben a nem egyszerű időszakban.
Kívánunk mindenkinek Békés boldog ünnepeket,
egészségben gazdag Új esztendőt.
Az óvoda dolgozói
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Sport

LABDARÚGÁS

Új csoportban,
félidőben!
Futballcsapatunk
továbbra is a Megyei III. osztályban szerepel, igaz
ezúttal a szombathelyi csoportban. A tavalyi bajnokság
megnyerése után kaptunk felkérést a
szövetségtől, - hogy amennyiben össze
egyeztethető céljainkkal – váltsunk csoportot és a következő bajnoki évben a
szombathelyiben versenyezzünk. Vezetőségünk élt a lehetőséggel, és így félidőben azt látjuk, hogy a döntésünk helyes volt, csapatunk az új kihívásnak maradéktalanul megfelelt, belerázódtunk az új „közegbe”, a kezdeti botladozás után az utolsó
hét mérkőzésünket meggyőző teljesítménnyel megnyertük. Célunk továbbra is dobogón végezni.
Az új bajnokságot ezzel az elvárással kezdtük, hisz a játékosállományban nagy „mozgás” nem volt. Eligazolt Németh Zoltán (a Büki TK csapatát erősíti). Egy játékost igazoltunk, Horváth Adrián Celldömölkről jött hozzánk és Németh Ákos – aki már volt bajnok 1992-ben - újból játékra jelentkezett, és bajnokság közben Nagy Barnabás is visszatért hozzánk, (korábban a Büki TK játékosa volt).
A 2021 - 2022 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. Az új csoportban is letettük névjegyünket.
Jelenleg a 3. helyen vagyunk 29 ponttal, (13 mérkőzés, 9 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 59 rúgott
gól, 24 kapott gól.
Gólszerzőink: Szabó Péter 22, Kasza Kornél 8, Boros Tamás 6, Horváth Tamás 6, Horváth Adrián
3, Kasza Péter 3, Sümegi Norbert 3, Babos András 2, Babos Bence 1, Dan Sebastián 1, Horváth
Márton 1, Lanczkor Balázs 1, Németh Ákos 1.
A tavalyi bajnokság ezen időszakában a fenti mutatók rosszabbak voltak, mégis meg tudtuk nyerni a bajnokságot. (4. helyen 24 ponttal álltunk a bajnokságban, 12 mérkőzés, 7 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség 37 rúgott gól, 19 kapott gól.)
A fegyelmi helyzet is látványosan javult, míg a múlt ősszel 4 kiállítás és 37 sárga lap volt a „termésünk”,
jelenleg 2 kiállítás és 21 sárga lapos büntetésünk van.
Célunk nem változott, dobogón végezni, de nem lehetetlen a bajnokság megnyerése sem, hiszen a
Torony 4 ponttal, a Bucsu 1 ponttal van előttünk.
A 2020-21 évi TAO pályázatunk teljesítési idejét egy évvel meghosszabbítottuk, ebből lesz lehetőség az
öntöző hálózat kiépítésére, mintegy 6 millió Ft. értékben. A 2021-2022 évi két TAO pályázatunkból az
egyiket elbírálták, melynek eredményeként 1,5 millió forintot fordíthatunk sporteszközök beszerzésére. A napelemre beadott pályázat elbírálása még nem történt meg.
Az év végéhez közelítve köszönjük támogatóink (ÁB SPEED Kft., Bő Község Önkormányzata, DAN
BOROZÓ, Ernhardt Panzió, FABRIKA Kft., Ifj. Kollár Balázs, Németh Tamás, Rácz Balázs és Reinis
Patrick) ez évi segítségét és szurkolóink kitartó, segítő biztatását.
Nekik és miden kedves olvasónak kívánunk nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendőt!
Horváth Jenő

TÉLI TÚRA
A Bői Általános Iskola ebben a szezonban is tervezi a már-már hagyományos téli gyalogtúra szervezését. Kérjük, hogy az érdeklődők figyeljék iskolánk Facebook-oldalát!
(BN)
7

Szép karácsonyt és boldog új évet!
Újságunk 2021. 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

Recept
KARÁCSONYI CAPPUCCINO
Hozzávalók: Amaretti Flavour
Kávékapszula-40 ml, Habtejszín
-100 ml, Mandulaszirup-5 ml,
Mascarpone-30 g, Nespresso
Étcsokoládé Szeletek-5 g, Hideg
Tej-100 ml.
Elkészítés: Töltse habszifonba a tejszínt, a
mascarpone-t, nyomjon bele 2 patront, majd rázza
fel. Tegyen 5 g étcsokoládét és 5 ml mandulaszirupot
egy csészébe, és készítse el rá az Amaretti kávét. A
tejszínes krémet nyomja a kávé tetejére. Díszítse
kakaóporral. (Forrás: www.nespresso.com)

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

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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