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Elmúlt egy év, mint ahogy szokott és még fel sem ocsúdtunk a karácsony okozta enyhe, ámbár
kellemes kábultból, megint csak azt látjuk, hogy mennyi dolgunk van. Be kell meszelni a sufnit, el
kell vinni a gyereket az iskolába, meg kell cáfolni a realtivitáselméletet és fõzni kell vacsorát, meg
kell alkotnunk életünk fõ mûvét, befizetni a csekkeket és elolvasni az újságot. Egyszóval: élnünk
kell tovább. Bármit is határoztunk el Újév napján, a dolgunk végsõsoron nem lett kevesebb, nem
lett több. Csak egy kicsivel más. Mert a világ változik körülöttünk percrõl percre: meghal
százötvenezer ember, elpusztul egy egész erdõség, házunk sarkáról pereg a vakolat, új ház épül,
lehetõségek nyílnak meg elõttünk, új célokat tûzünk ki. De mi alig változunk, hiába minden:
maradunk azok, akik voltunk, emberek. Tele hibákkal, jó tulajdonságokkal, reményekkel és
csalódásokkal. A lényeg mégis az volna: minden körülmények között Embernek maradni. Ez az
út, az egyetlen lehetséges és az egyetlen, ami mindenkinek lehetséges, társadalmi, vagyoni,
mûveltségi különbségek dacára is. Ha ez már csak részben is sikerül, jó év lesz 2005.

 Újévi gondolatok

Felhívás
Kedves Balfiak, Balfot szeretõ polgárok!

A Balf Alapítvány azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz, hogy a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan  személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány számára
szíveskedjenek felajánlani. A Balf Alapítvány céljai, munkássága már ismert mindnyájuk
elõtt. Nincs olyan megmozdulás vagy rendezvény településünkön, amiben az Alapítvány
ne mûködne közre, nem venné ki részét akár anyagiakban, akár tevõlegesen. Többek
között, hogy ezt az újságot Önök havi rendszerességgel ingyenesen kézhezkapják, az is
nagy részben az alapítványi támogatásnak köszönhetõ. Kérjük, ezért ne feledkezzenek
meg rólunk és adják le ki-ki munkahelyén (febr. 20-ig) vagy az önadózók
jövedelembevallásukhoz csatolják azt a már kitöltött szelvényt, amit a Balfi Hírek utolsó
lapjáról is kivághatnak.
Köszönettel a Balf Alapítvány Kuratóriumának nevében: Foki Gábor elnök
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Anekdotapályázat

A Balf Alapítvány, mint kiiíró szerv,
sajnálattal tudatja, hogy a 2004
novemberében kiírt irodalmi- és
anekdotapályázatára, minek határideje 2005.
január 15-e volt, pályamû nem érkezett, az
értékes díjak ellenére sem, ezért a
Kuratórium úgy határozott, hogy  a pályázat
egy késõbbi idõpontban újra kiírásra kerül
( A magunk részérõl õszintén sajnáljuk az
érdektelenséget, mert településünk kulturális
életét jelentõsen színesítette volna, újabb
adalékokat tudhattunk volna meg életünk apró
eseményeirõl. Bízunk azért benne, hogy a
következõ alkalommal már lesznek
pályamûvek, akit érdekel, a Balfi Hírekben az
újabb kiírást az aktuális idõpontban
megtalálja.)

Részönkormányzati hírek

Tájékoztatásul

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Városüzemeltetési Irodája  írásban
válaszolt a Részönkormányzat felvetésére a
kisbalfi buszmegállóval kapcsolatban. Idézzük:
� A Sopron-Balf közötti út mellett korábban volt
a helyi autóbusz járatnak fedett várója, melyet
még a közös község állított fel. Az összetört váró
elszállítását is õk végezték. Az új fedett váró
létesítésének igénye jogos. A reklámcéggel
történõ - díjtalan � felállításra nincs lehetõség,
illetve ezt a térségben mûködõ két szervezet
csak a központi belterületi reklám érzékeny
területen vállalja.
A 2005. évi költségvetési koncepcióban erre
nem rendelkezünk fedezettel. A 600-800 E
forintos költséget képezõ váró létesítését a
tervezési idõszakban felvetjük.
A Fõ utcai buszforduló üveg paneljának pótlását
a reklám cég felé közöljük.�
Aláírás: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ

A Balfi Részönkormányzat 2005. január 19-én 18 órakor
tartotta soros, ez - évben elsõ � ülését. Az ülésen tárgyalta
a Sopron MJ. Város Közgyûlésére  (2005. jan. 27.)
elõterjesztett napirendi pontokat, melyek tartalmazták
a következõket:

1. Sopron MJ. Város Közgyûlésének I. félévi
munkaterv módosítása

2. Elõterjesztés az építményadóról
3. Elõterjesztés a Kegyeleti Szolgáltatási Szerzõdés

módosításáról
4. Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeli

ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról.

Az elsõ pont a költségvetési rendelet 2005. febr. 15-i
elõterjesztését tartalmazza, a második a vállalkozások
céljára szolgáló építmények  építményadó összegét
határozza meg 750 Ft/év/négyzetméterben, a harmadik
az Irisz Temetkezési KFT-vel kötött szerzõdés
módosítását és ennek költségeit (a teljes Sopronra)
tárgyalja, míg a negyedik megállapítja a rendszeres és
eseti szociális segélyek kifizetésének feltételeit. (A
rendelet majd teljes egészében olvasható Sopron Mj.
Város honlapján) A fenti elõterjesztéseket a
részönkormányzat tárgyalásra elfogadta.
A Részönkormányzat a továbbiakban értékelte a múlt
év eseményeit és latolgatta, tervezgette a jövõ évi
lehetõségeket. Ám amíg Sopron 2005-ös költségvetése
elfogadásra nem kerül, konkrét célokat megfogalmazni
nem lehet. De többek között szó esett egy lehetséges
kábeltv megoldásról, az ifjúsági klub elhelyezésével
kapcsolatos kérdésekrõl.
Az elmúlt év lezárása most van folyamatban, erre az új
költségvetéssel egyidõben visszatérünk.

Útbaigazítás
A Fertõ-táj Világörökség Egyesület kezdeményezésére
a Fertõ-parti falvakban, így Balfon is új, a helyi
nevezetességekrõl informáló táblákat helyeztek el. Az
új tábla (az autóbuszfordulónál, a park megálló felõli
sarkán) remélhetõleg segít az idegennek az
eligazodásban.
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Januári monológ
Igazán nem szeretnék politizálni, ez az újság nem
is arra való, de azért valamit el kell mondanom.
Mióta tudatos létemre eszméltem, azaz önállóan
kell léteznem, - ez pedig már közel 35 éve így van
-, a szilveszteri pezsgõbe (ha került szilveszteri
pezsgõ) valahogy mindig került egy kis homok
is, amitõl csikorogtak és csikorognak  mára már
ugyancsak megritkult fogaim. Ez a homok pedig
úgy tûnik, tökéletesen pártsemleges, mondhatni
kormányok, tanácsok, mára önkormányzatok
politikai színétõl, állami vagy magántulajdontól
teljesen független, de keményen következetes.
 ( Legalább ez a homok javára írható.)
Ugyanis minden évben ott van abban a
pezsgõben, tehát nem ér váratlanul. Hol több, hol
kevesebb, de ott van.
Ezt a kis homokot pedig úgy hívják: januári
áremelések. A bizakodás, a pezsgõ mámora lehet,
hogy megkönnyíti lenyelni, de elfelejteni nem
lehet. (Jó, jó tudom, nem mindenki poharába
ugyannyi homok kerül�)
Eljön-e valaha az az idõ, amikor január elején
vagy december végén arról olvashatunk,
hallhatunk, mennyivel könnyebben élünk jövõre?
Amikor arról olvashatunk, hogy a szolgáltatók,
kereskedõk már szégyenlik a hasznot, árat
csökkentek, az állam és az önkormányzatok
belátják felesleges ennyi, (és ennyi féle-fajta) adót
beszedni? Vagy csak arról olvasnék szívesen,
hogy belátható idõn belül mennyivel fogunk
mindnyájan jobban élni�                           (hl)

A helyi iskolások és óvodások (pedagógusaik
segítségével) újabb kellemes meglepetést
okoztak decemberben a balfiaknak.
Tizennyolcadikán délelõtt a falu
karácsonyfájánál tartottak bensõséges kis
ünnepséget, készülve a közelgõ karácsonyra. A
betlehemezõk játéka, a karácsonyi dalok és
versek szép kis csokra mind-mind nagyon
meghitt, apró örömcsomagok voltak
mindnyájunk karácsonyfája alá.
Mint T. Horváth József, az iskola és óvoda
igazgatója (aki egyébként dalokkal szintén
közremûködött) elmondta, ezt az ünnepséget
korábban is mindig megtartották, csak éppen
az iskola falain belül. Idén elõször,
hagyományteremtõ szándékkal is, mintegy
szimbolikus ajándékot, átnyújtották a
lakosságnak.
Mi pedig köszönjük ezt, valamit a felkészítõ
tanárok és a szereplõk lelkes munkáját. Nem
kevésbé köszönettel tartozunk Kóczán Zoltán
városi tanácsnoknak, képviselõnek, aki kis
beszédében azt jelentette be, hogy 2004-es
képviselõi keretébõl 200 ezer forintot a balfi
iskola és óvoda megsegítésére ad át.

 Karácsonyi ünnepség,
betlehemezés

Szerkesztõségi közlemény
A Balfi Hírek Szerkesztõsége ezúton is közli
Balf lakosságával és Olvasóival, hogy ha
bárkinek mondanivalója van, akár a közösségi
élettel, akár egyéni problémáival kapcsolatban,
kézséggel állunk mindenki rendelkezésére. Ezt
azért tartjuk fontosnak közölni, mert
tudomásunk szerint vannak félreértések például
a gyászhíreket, nekrológokat illetõen. Nem a
szerkesztõség véleménye dönti el, kinek a
halálhírét közöljük, vagy kire emlékezünk
(természetesen díjmentesen). Ez kifejezetten az
érintett hozzátartozóktól függ. Ha csak egy fél
mondattal is jelzi valaki közülük a halálhírt és
csak említést tesz, hogy írjuk meg, vagy hogy
szívesen venné, emberi kötelességünk ezt
megtenni.  Sajnos, - bár kis településen élünk –
ez a világ olyan, hogy személyesen mégsem
ismerünk mindenkit és nem értesülünk
mindenrõl, vagy nem a kellõ idõben. Ezért
kérjük az Önök segítségét. Azoktól pedig, akik
úgy érzik kimaradtak valamiért, a fentiek
elõrebocsátásával, bár vétlenek vagyunk,
elnézést kérünk.

33

Horváth János
élt 78 évet

Egy dolgos, kemény élet állt mögötte. Gyermekkora
a Rába-parti kis faluban egy nehéz sorsú,
sokgyermekes család egyik gyermekeként már korán
megismertette vele a mezõgazdasági munka minden
csínját-bínját és  minden keserves oldalát . Új
otthonába, Balfra is magával hozta a
megkülönböztetõ  �Suszter�- Horváth
ragadványnevet  (édesapja egykor lábbeliket is
reparált), ennek alapján itt úgy emlegette mindenki,
a Suszter Jancsi. Szerették, jól ismerték, hiszen szinte
egész aktív életét az egykori balfi
termelõszövetkezetben dolgozta végig, elõbb mint
egyszerû tsz-tag, késõbb mint vezetõ. Nyugdíjas évei
békében,  szeretõ, nagy családja körében teltek. Most
búcsúzunk Tõle, az egész falu nevében is. Emlékét
megõrizzük.
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Megkérdeztük…

Milyen volt 2004 Önnek, mit szeretne 2005-ben?
Nemes Istvánné: Ha jól belegondolok, a
a múlt év számomra nem volt könnyû�
Több haláleset is volt a családban, az év
sok munkával telt. De azért öröm is,
unokám született tavaly is, idén is. Sikerült
egy-két apróbb, de szükséges beruházás
(háztartási gép) és tudtam ebben-abban
segíteni azért a családnak, bár az
egészségemre oda kell figyelnem.
És hogy mit szeretnék 2005-ben?
Leginkább mindnyájunk számára
egészséget, meg azt, hogy egy kicsit
könnyebb legyen az életünk és az unokáim
szépen fejlõdjenek.Talán jól jönne egy kis
utazás is, mert még nem voltam nyaralni.
Persze, a könnyebb élethez az is kellene,
hogy megmaradjon a  munkahelyem,
minél több vevõ jöjjön a boltba�

Pauer Ferenc: A múlt év vegyes volt. A tavalyi évben kétszer
is mûtöttek. Idén lettem �rendes� nyugdíjas, korábban
rokkantsági nyugdíjas voltam. Sajnos, a rokkantnyugdíj  nagyon
alacsony, betegségem ellenére is ki kellett egészítenem ezt, elsõ
sorban kerti munkával.  A 2005-tõl csak azt várom, amit
mindenki: egészséget szeretnék, nyugalmat,

Czuppon Enikõ: A múlt évet én jó évnek tartom a magam
részérõl, amit terveztem, el szerettem volna érni, nagyjából
elértem. Az év vége különösen jól sikerült: a balfi Mikulás-bálon
nyert zalakarosi beutaló nagyon jó volt, az ott töltött idõ
emlékezetes marad. Az új évtõl azt várom, hogy ne legyen
rosszabb mint a tavalyi, a magánéletemben minden jól menjen,
sikeresen zárjam a sulit és még azon is gondolkodom, lehet, hogy
leszokom a cigarettáról.

Szalai Béláné: Mi borral, szõlõvel foglalkozunk, aki egy
kicsit  is  belelát  ebbe az ágazatba, azt  tudja,  hogy a
helyzetünk most nem valami kecsegtetõ, éppen ezért
anyagilag nem nagyon váltak valóra terveink. Egyébként az
életemmel meg vagyok elégedve, nagy a család, van mit,
hol segíteni, érzem, hogy fontos vagyok számukra, szeretnek.
A következõ évtõl azt várnám, hogy a szõlõ-bor piacán is
mozduljon valami, ne fillérekért kelljen dolgozni. Egyébként
most (férjem halála után ) a családnak élek, megteszek
mindent azért, hogy a családi élet szép legyen minden
dolgában, ezt várom a jövõ évtõl, ennek örülök igazán.

ifj. Szalai Gyula:  2004 számomra
sikeres volt aránylag. Jól érzem magam
a bõrömben, amit akartam, azt meg
tudtam csinálni. 2005 még a jövõ titka.
Persze vágyaim, terveim vannak.
Leginkább egy kicsit utazgatni
szeretnék, hiszen családom még nincs.
Ebben csak az akadályoz meg, hogy sok
a munkám, nagyon nehezen tudok
elmenni valahová: viszont ha nem
dolgozom, nem lesz mibõl�

Németh Tiborné: Változó volt – mondja mosolyogva. – Ha több nyugdíjat adnának, jobban éreznénk
magunkat. De komolyra fordítva: mi a férjemmel mindketten nyugdíjasok vagyunk, az egészségünkkel sok
gond van, éppen ezért nem nagyon járunk sehová.Csak a boltban hallom, vagy éppen a újságból tudom meg
mi történik a faluban. Az idei évtõl szeretnék több békességet és több szeretetet, törõdést egymás iránt.
Nagyon nagy kárnak tartom, hogy mindenki csak rohan, hajtja a saját ügyeit, az egymással törõdés, a közösségi
szellem szinte kiveszett. Még egy-két évtizede az emberek megálltak beszélgetni egymással. Pedig akkor is
dolgoztunk keményen…

No comment.
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A Balf Alapítvány és a Balfi Vendégvárók Egyesülete
ismét megrendezi a

Panoráma Étteremben
2005. január 29-én szombaton 19 órakor

immár hetedik alkalommal a

Farsangi Bált
A jó hangulatról a Club 7 zenekar gondoskodik

A mûsorban fellépnek:
A  bal f i  Mazsoret tek

A balfi Általános Iskola néptánc együttese
H a s t á n c o s o k

Tombola!
Belépõdíj: 5000.- Ft (vacsorával)

Jegyek elõvételben egyidejû asztalfoglalással és menü kiválasztással a Krokodil-
panzióban kaphatók.

A farsangi bál vacsora ajánlata
(A menübõl egy leves, egy fõétel választható + saláta + desszert + éjfélkor büfé.)

Levesek: Húsleves házi metéltte
   Fokhagymakrémleves

   Vadragúleves
Fõételek: Ropogós bõrös süldõ, pezsgõs káposztával, hagymás törtburgonyával

    Gordon csirkemellfilé, vegyes körettel
    Pulyka „Puszta-Steak”, vegyes körettel

    Szarvasszeletek Madeira módra, burgonya krokettel, áfonyával
    Lazac-Steak tejszínes-kapros rákragúval, Jázmin rizzsel

Desszert: Tokaji „Sabayon”
Éjfélkor: Sertéskocsonya vagy korhelyleves

Idén is várjuk szíves tombola-felajánlásaikat a bálra.
Leadható a Krokodil-panzióban.
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Sopron Mj. Város Közgyûlése decemberi ülésén tárgyalta a következõ elõterjesztéseket. Mint korábbi
számunkban ígértük, ezeket  a döntéseket most ismertetjük, mert sokak számára fontosak lehetnek, fõként
anyagi szempontból.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
41/2004 (XII.23) Sopron helyi autóbusz közlekedésének 2005. évi díjtételei
Teljesáru menetjegy: elõvételben: 140 Ft, autóbuszon 165 Ft,  Havi bérlet:  teljes: 3280:- Tanuló. 300.-
Nyugdíjas: 1050.-Ft
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
44/2004. (XII. 23.) rendelete
A vállalkozók kommunális adójáról szóló 44/1995. (XII. 19.) Kgy. rendelet(továbbiakban: R.) 1. §-a az
alábbiak szerint módosul: Az adó évi mértéke az önkormányzati illetékességi területein foglalkoztatottak,
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámára vetítve 2.000,- Ft/fõ.�
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
45/2004. (XII. 23.) rendelete
az idegenforgalmi adóról
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 314,- Ft.�
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
46/2004. (XII. 23.) rendelete
az építményadóról
Lakás: 300.- Ft/négyzetméter, üzlet 940.-, üdülõ 500.-, vállalkozás céljára szolgáló építmény: 800.-,( Ez az
elõterjesztés szerint még módosul januárban 750.-re) Egyéb (garázs, gazd.épület) 400.- Ft/ négyzetméter.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának
47/2004. (XII. 23.) rendelete
az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról
250.-Ft/hó/alapdíj  + 175,60 Ft +ÁFA/köbméter az ivóvíz legmagasabb díja és  250.-Ft/hó/alapdíj +  187,70
Ft + ÁFA/köbméter a legmagasabb csatornadíj, kedvezményes lakossági 177,5 +ÁFA/köbméter
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
48/2004. (XII. 23.) rendelete
Kötelezõ kéménytisztítás és ellenõrzés: egyedi szilárd tüz. 415.- , egyedi gáz 759.- /alkalom, központi szilárd
tüz.639.-, központi gáz 1128.- (Ezek nettó árak.)

 Sopron MJ. Város Közgyûlése

 Döntések

Szalay Vincéné

Jó volna még…

Vince bácsi szép kaszája nem vágja a rendet
kacsa nincsen, nyele nincsen, csak a falon szenved.
Hej pedig de jó volna a búzába sûrû rendet vágni!
Jó volna még minden este a lányokhoz járni!

Ifjú szívvel deres fejjel vágnám én a rendet.
A kaszának nincsen de karom nem enged.
Most mér én a búzába csüngõ karral járok
Deresfehér fejemre már fütyülnek a lányok.

Úgy szeretnék én még egyszer húsz esztendõs lenni
a lányokkal szeretkezni és mulatókba menni,
megmutatnám a világnak mi az élet a legénynek,
ellátnám én még a baját a pénzes erszénynek!

Isten, áldd meg a magyart!
A magyar kultúra napja,

január 22.
Idén is tisztelettel hajtunk fejet a Himnusz
születésnapja, a magyar Kultúra Napja
elõtt. Most Balfon nem került sor ennek
külön megünneplésére, talán éppen azért,
mert Sopron  gazdag kínálatot nyújtott. Itt
járt Cs. Varga István irodalomtörténész, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a
L i s z t  F.  K o n f e r e n c i a k ö z p o n t b a n
tartott nagyszabású megemlékezést,
é s  m é g  f o l y t a t h a t n á m  a sort.
Ez öröm, de az igazi öröm az volna, ha a
kultúra életünk szerves részévé, napjaink
természetes alkotóelemévé válna, így aztán
� ünneplések nélkül is - minden nap a
magyar kultúra napja lehetne.



Beszámoló a december 17-i mérkõzésrõl

Újabb hazai siker a nõi profi boxban

Mint ígértük, beszámolunk Faragó Beatrix 2004. december 17-i, második profi ökölvívó mérkõzésérõl.
- Kedves Betty, elõször is gratulálok a  szurkolók és a magam nevében is a gyõzelemhez és egyben
kérdezném, ez a meccse miben különbözött az elsõtõl?
- Köszönöm a gratulációt és az érdeklõdést! A 2. mérkõzésem teljesen más
volt, mint az elsõ. Nagyobb rendezvény volt ez és nagy megtiszteltetés volt
számomra és nagy élmény is egyben, hogy St.Martin élõben játszotta el a
bevonuló zenémet. Ami szomorúságra adott okot, hogy kevés volt a közönség,
én nagyobb nézõszámra számítottam egy ilyen széleskörû, egy hetvenezres
várost érintõ rendezvényen. Igaz, legnagyobb örömömre az én mérkõzésemre
növekedett a létszám.
- Milyen volt az ellenfél?
- Az ellenfelem egy tapasztaltabb profi versenyzõ volt, így nem volt könnyû
dolgom. Számomra a problémát nem ez okozta, hanem az, hogy nagyon
kellemetlen ellenfél volt, ami abban nyilvánult meg, hogy szabálytalankodásával megakadályozta, hogy
kibontakozzak.
Állandóan lefogott, fejelt, amivel nem tudtam egy szép mérkõzést vívni vele.
- Mennyiben megszokott ez a profi boxban?
- Véleményem szerint ez a modor nem vall igazi profira, küzdeni kell a szorítóban, nem szabálytalankodással
védekezni.
- Végülis, hogy sikerült ez a gyõzelem és mit jelent az Ön számára?
 - Pontozásos gyõzelmet arattam, amivel a Világranglistán a 10. helyre kerültem, az Európain pedig a 4.
helyen állok, mivel nincs vesztes mérkõzésem.
- Mikor és hol lesz a következõ mérkõzés?
 - Reményeim szerint, következõ mérkõzésemre sem kell sokat várni de azt nem ígérhetem, hogy Sopronban
láthatnak. Amennyiben lehetõségem lesz rá, hogy Sopronban vagy Balfon küzdjek meg, természetesen elõtérbe
helyezem, hisz ez fontos számomra..
- Köszönjük a beszélgetést, és természetesen a továbbiakról idõben értesítjük Olvasóinkat

.
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Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata,  Balf  Településrészi Részönkormányzata, a Balf  Alapítvány, valamint a Balfi Vendégvárók
Egyesületének támogatásával, 400  példányban

Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8.

Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
E-mail: balfihirek@freemail.hu

Lapzárta: a tárgyhónap 20. napja

Walter Wilimek, élt 75. évet

Balfon élt, igaz csak élete utolsó néhány évében.
Ideköltözött a világvárosi Bécsbõl, talán békét,
nyugalmat keresett, amit � remélhetõleg - meg is talált.
Magával hozta kedves kutyáit és csendes estéken a Fertõ
utcai ház elõtt üldögélt a padon, barátkozott,
ismerkedett a helyiekkel. Nem beszélt magyarul, de a
nyelvi korlátok ellenére is igyekezett barátokat szerezni,
fiával együtt mindjobban beilleszkedni az itteni életbe,
ami néha ugyan nem ment  könnyen, mert szokatlanok
voltak az áramkimaradások, az infrastukrúra körüli
gondok, ám ezeket is megértéssel és csendes derûvel
fogadta. Azt hiszem, mi akik ismertük,  õszintén
örülünk, ha még sokáig élhetett volna itt békésen,
élvezve az élet nyújtotta apró örömöket. De hát a
betegség néhány hét alatt legyõzte. Az érkezõ
gyászjelentésen a halálhír mellett rövid értesítés: a
virágokra szánt pénzt inkább fizesse be mindenki egy
rákbetegeket segélyezõ alapra. Példamutató gondolat.
A halállal is segítsük az élõket, mert az élet élni akar�
Herr Wilimek, nyugodjék békében.

Itt levágandó

A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja  k i

az
újságból
és adja le
a leírtak
szerint!

Véradás Balfon

A Polgármesteri Hivatal
K i r e n d e l t s é g e n  2005.
február 8-án, kedden 16-19
óráig véradás lesz. Sok
szeretettel várunk mindenkit,
aki egészséges és segíteni
akar beteg embertársainkon!
Adj vért, életet adsz! Nem
tudhatod, holnap nem neked
vagy családtagjaidnak lesz-e
rá szüksége!

Boda Istvánné, Erzsike, a
balfi szervezõ
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