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Részönkormányza t i  h í rek

Világörökségi
Nap

Május 19-én, szombaton a Fertõ-táj

Világörökség Egyesület Világörökségi

Napot szervez, a hozzá tartozó 10

település részvételével. Mi, balfiak is –

mert Balf a Világörökség Kutúrtáj része

- csatlakozunk a programhoz és

szeretettel várunk mindenkit, balfit és

turistát, illetve a környezõ települések

lakóit! Egyben kérjük a balfiakat,

látogassák meg a szomszédos falvak

rendezvényeit is!

A balfi József Attila
Mûvelõdési Ház lesz itt helyben a

Világörökségi Nap színhelye. A

programban szerepel Bánhidi
Melinda fotókiállításának

megnyitója, Szepes Péter a mûvész

szemével láttatja a Fertõ-tájat, lehetõség

nyílik a turistáknak is madárijesztõ

készítésre, mindezek közben szinte

folyamatosan vetített prezentációval

mutatjuk be mindazt, amit Balfról tudni

kell. Természetesen alkalom nyílik helyi

sétákra, beszélgetésekre is, és még

számos apró meglepetéssel várjuk

Vendégeinket! (A részletekrõl a

plakátokról tájékozódhatnak!)

Májusfa 2007
Májusfa Kupa

 nõi torna a  balfi focipályán,
2007. április 28-án,
szombaton 9 órától

*

2007. április 30-án, hétfõn

kerül sor a

Májusfa állítási
ünnepségre,

melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

PROGRAMOK

18.00. Kulturális mûsorok a József A. Kultúrház

színpadán (akrobatika, modern tánc, musical, ének)

19.00. A Májusfa ünnepélyes felállítása a

kultúrház elõtt

20.00. Sport-bál
Belépõdíj: 500 Ft

A rendezvénnyel a Balfi Sportegyesületet

támogatjuk!

Tombola felajánlásokat szívesen

fogadunk!

K ö l t é s z e t  n a p j a

S z e n t  G y ö r g y  h a v a
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Részönkormányzati hírek
Balfi Sportegyesület támogatása 300 E Ft,

Költészet napja rendezvény 50 E Ft,

Balfi Hírek 300 E Ft,

Májusfa állítás 50 E Ft,

Dalárda támogatása 30 E Ft,

Bor és Babfesztivál rendezvény 150 E Ft,

Orgonahangverseny 50 E Ft,

Szüreti napok 500 E Ft,

Balfi Hany Istók Horgászegyesület támogatása 50 E Ft,

Idõsek napja rendezvény 150 E Ft,

Temetõi koncert 60 E Ft,

Karácsonyi ünnepek, rendezvények 150 E Ft,

Kultúra Napja rendezvény 70 E Ft,

Tartalék                                                                  590 E Ft.

                                                                                                                      2.500.000.-

A balfi Részönkormányzat április 18-án tartotta soros ülését. Az ülésen megjelent  Sopron MJ.

Város Polgármesteri Hivatala képviseletében Abdai Géza alpolgármester, dr. Dobos József jegyzõ,

Seregély Jolán irodavezetõ és Palotai György irodavezetõ, hogy tájékoztassanak a napirendi pontok

részleteirõl és segítsék a részönkormányzat munkáját. A korábbi gyakorlatnak megfelelõen Szommer

Szilvia, a jegyzõi iroda munkatársa vezette a jegyzõkönyvet. Kocsis János képviselõ, a

részönkormányzat elnöke köszöntõ szavai után ismertette a napirendi pontokat. Röviden ismertetjük

az elhangzottakat.

1./ Tájékoztatás és megbeszélés Abdai Géza alpolgármester úrral. Témaként felmerült  a Szerb

Antal emlékmû rekonstrukciójának kérdése, a falugondnoki illetve a mûv. ház mûködésének személyi

feltételei, valamint egy felkérés lehetõsége a Költségvetési Iroda felé Sopron MJ. Város Balfra esõ

költségvetésének tájékoztató jellegû kimutatására. (kiadások-bevételek).

2./ A testület tájékoztatást kapott Sopron MJ Város az elõterjesztés alapján Sopron és

vonzáskörzetének közrend- és közbiztonsági helyzetérõl.

3./ Palotai György tájékoztatta a jelenlévõket az elõterjesztés alapján a  2006. évi Zárszámadási

rendelettervezetrõl, valamint egy formai költségvetési rendeletmódosításról. 9/2007.(III.1.)

4. Seregély Jolán ismertette a hagyományos (tégla) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos

felújításáról szóló elõterjesztést, melynek lényege, hogy Sopron MJ. Város is hozzájárul ezekhez a,

amennyiben a pályázó hõszigetelésre, nyílászárók cseréjére, alternatív energiaforrások (pl. napelemek)

pályázatát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium befogadta, (érvényes, de nem feltétlenül nyertes!)

pályázatonként maximum 265 ezer. forinttal, de a bekerülési a ktsg. 15 %-ával.

5. Sopron MJ. Város Szervezeti- és Mûködési Szabályzatának módosításáról szóló elõterjesztés is

tárgyalta a testület, melyet dr. Dobos József jegyzõ ismertetett.   A fentebbi pontokhoz hasonlóan a

részönkormányzat ezt is megszavazta, azzal a kitétellel, hogy az írásban már korábban  beadott

részönkormányzati javaslatokat (hatáskörök bõvítése, testület választhatósága) a Közgyûlés vizsgálja

meg.

6. A fejlesztésekkel kapcsolatos elõterjesztéseknél a tervezett és megépítendõ kerékpárút, valamint

egy – a nagycenki próbafúrások alakulása szerint – tervezett élményfürdõ lehetõsége is felmerült.

7. Szavazásra kerültek közterület elnevezési kérdések, ebbõl Balfot egy érinti. A részönkormányzat

úgy foglalt állást, hogy míg pontosítva nincs, valójában melyik útszakaszról van szó, az

elõterjesztésnek ezt a részét nem támogatja. A névválasztásban egyetértés volt: Wossinski Istvánra,

a fürdõ alapítójára szavazott feltételesen  a testület.

8. Végül a részönkormányzat aktuális, megoldandó feladatokat tárgyalt, mint pl. a köszöntõ táblák

felújítása, a kultúrház elõtti fák visszametszése.

Miután a pontos adatokat

megkaptuk, ezúton

tájékoztatjuk az

érintetteket és az

érdeklõdöket a

Részönkormányzat

rendelkezésére álló keret

felosztásáról.

*
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Rövid, de fontos hírek
Balf életébõl

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
végre, hosszú idõ után kikerültek Balfra az
utcanévtáblák, és a Bozi út- Hegy utca Y
keresztezõdése a régi tükör helyett valóban a
keresztezõdést jól beláthatóvá tévõ tükröt
kapott.

*
A Sopron Holding az önkormányzattal
egyetértésben úgy határozott, hogy a

közterületek, ill. közösségi intézmények

számára biztosított hulladékszállító
fémkonténert megszünteti, véglegesen
elszállítja, a fentiek hulladékszállítását más
módon oldotta meg.  A konténer nem csak a
buszmegálló képét rontotta, de környéke is
állandó lakossági szemétlerakóvá vált az idõk
során. Mostantól tábla jelzi, hogy bármiféle
szemét vagy hulladék lerakása szigorúan tilos!

*
Lépésenként, de folyamatosan érkeznek a
kultúrház berendezési tárgyai, 120 db minden
igényt kielégítõ szék már megérkezett, a
színpadfüggöny és a berendezési tárgyak
legyártás alatt állnak, az igényes hang- és
fénytechnika beszerelése folyamatban van,
talán már a májusfa állítás alkalmával láthatja,
hallhatja a közönség. .

Ötletbörze!
A Balfi Bor- és Babfesztivál szervezõi azzal
a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy ha a
fesztiválra bármilyen érdekes,
megvalósítható ötletük akad, akár a mûsorral,
akár a dekorációval, akár egyebekkel
kapcsolatban, azt szóban vagy írásban,
telefonon vagy e-mail-ben közöljék Kassai
Zoltán fõszervezõvel, vagy a kultúrházban
Huszár Lászlónéval, illetve a Balfi Hírek
címén. Aktivitásukat elõre is köszönjük!

Balfi Bor- és Babfesztivál

Tájékoztató
Ezú ton  tá jékoz ta t juk  a  l akosságot ,
hogy  (mert  a  Polgármester i  Hivatal
Kirende l t s ég  f é l f ogadása  meg s zûnt
Ba l f on ) ,  a  t ovább iakban   s em  ke l l
Sopronba  menn i  kü l ön f é l e  ig ény lõ
nyomtatványok (Idõskorúak járadéka,
átmeneti segély, közlekedési támogatás,
közgyó gye l l á t á s ,  gyermekvéd e l em ,
rendszeres szoc. segély, temetési segély,
l aká s f enn tar t á s i  s eg é l y,  f i a t a l ok
é l e tkezd é s i  t ámoga tá sa ,  Bu r sa
Hungarica Felsõoktatási Pályázat stb.)
be s z e r z é s e  mia t t ,  e z ek  i t t  he l yben
hozzáférhetõk, kitöltésükhöz segítséget
nyúj tunk !  A nyomtatványokat  kérni
lehet  bármely ik  részönkormányzat i
képviselõtõl, vagy a kultúrházban!Sárándi Bálint

Élt 76 évet

Bálint bácsi szelídségét sok nõ megirigyelhette
volna. Halkszavú, jólelkû embernek ismertem.
Beszélgetéseink a padon az otthonban napirenden
voltak. Jó volt vele társalogni, tájékozott, olvasott
és modern gondolkodású ember volt.
Hihetetlenül hálás tudott lenni bármiért, de
gondolom, így volt ez a családjával is. Szerették
Õt. Bálint bácsi Kisfaludról költözött Balfra. Nem
volt könnyû élete, sok megpróbáltatás és bánat
jutott osztályrészérül, hiszen két gyermekét,
feleségét elveszítette- Így már csak egy élõ
gyermeke, menye, unokái, dédunokája és rokonai
kísérték a nagy útra. A kis pad üres marad, nem
tudok mellé ülni egy–egy cigaretta mellett a világ
dolgairól beszélgetni. Emlékét megõrizzük, és én
is a temetésen elhangzott Ady-verssel búcsúzom:
„Hazamegyek a falumba…”

(hnc)

Köszönet
Köszönöm a balfiaknak, hogy ismét ennyien
megtisztelték költészetnapi rendezvényünket.
Köszönöm a felkészítõ tanároknak, óvónéniknek,
és természetesen a gyermekeknek a lelkes és jó
produkciót! Köszönet a Versmondó Körnek.
Köszönet a szponzoroknak: Balfi Ásványvíz
Üzemnek  a Weninger Borászatnak. A Balfi
Részönkormányzatnak,  és a Balf Alapítványnak
pedig az anyagi segítséget köszönjük.
Köszönet Kovácsné Pirinek a vasárnapi
pogácsasütésért, Nagyné Samu Henriettának a
gyönyörû  torta  elkészítéséért.

*
Külön köszönet Kocsis Nagymamának és
unokáinak a játszótér rendbetételéért,  a
virágokért és könyvekért.                           (hnc)
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E z  t ö r t é n t  a  k ö z e l m ú l t b a n

Megünnepeltük

A 10. Balfi Költészet Napja
Szép sikerrel zárult a tizedik
versünnep Balfon. Külön
köszönetet érdemelnek mindazok,
akik ezen a ragyogó vasárnapon az
irodalom hívó szavára hallgattak és
megtöltötték a kultúrház
nagytermét. A balfi óvodások
nagyon hangulatos mûsora méltán
aratott nagy sikert, hasonlóképpen
az iskola tanulóinak fellépéséhez.
Jól érezhetõen látszott, hallatszott az
óvónõk és a pedagógusok odafigyelõ,
gondos felkészítõ munkája,
ügyszeretete, arról nem is beszélve,
hogy mindnyájan megtisztelték

személyes jelenlétükkel a rendezvényt.
Az elhangzott versek (H. Nagy Cecília, Ulrich Judit
tolmácsolásában) méltán szereztek szép perceket a
közönségnek. Nemkülönben azok a pillanatok, amikor a Balfi
Versmondókör három hölgytagja, Baloghné Bözsike, Horváthné
Aranka és Szalainé Bözsike léptek ebben a formában elõször a
színpadra, ki-ki egy verssel.
Rádler Józsefné, a Tagóvoda vezetõje gondolkodtatott el bennünket és hívta fel a figyelmet
beszédében az olvasás, a könyv fontosságára, abból az alkalomból, hogy az ünnepség végén
Kocsis János képviselõ, a részönk. elnöke megnyithatta a Balfi Adománykönyvtárat. (ld. külön
tájékoztat cikkünket.)
A mûsor második felében az ART-LÍRA együttes adott elõ megzenésített verseket, a szokásostól
eltérõ, modern hangszerelésben, de nagyon nagy érzékenységgel és kitûnõ zenével.
A költészet örök, reméljük, jövõre és évrõl évre újra találkozunk itt Balfon is.!

A Balfi Adománykönyvtár várja olvasóit!
Sok-sok elõkészítõ munka és vajúdás után végre megnyílt, mindenki
számára hozzáférhetõvé vált könyvtárunk. Ezek a könyvek a svájci
(és immár helyi adományozók jóvoltából is), a következõkben
minden balfi számára ingyenesen kikölcsönözhetõek. Az, hogy ez
így alakult, alakulhatott, sok ember közös munkájának eredményre,
kezdetekben Bencze Jánosné és férje katalogizálták, vették leltárba
az anyagot, a részönkormányzat és az adományozók polcokat
készíttettek, ám amikor majdnem készen lett volna minden, a
kultúrház felújítása miatt ismét dobozba kerültek a könyvek.
Most végre méltó helyen, az egykori tanácsteremben hozzáférhetõek,
miután a teljes állomány számítógépre került.
A könyvtár nyitvatartása: kedd 8-10 óráig, illetve csütörtök 17-19 óráig. (Csoportos látogatás elõre
egyeztetett, ettõl eltérõ idõpontban is lehetséges!) A megbízott könyvtáros Detári Katalin.
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Itt levágandó

A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja  ki

az
újságbó l
és adja le
a leírtak
szerint!

Az Óvoda köszöni
Köszönjük azoknak a szülõknek,
nagyszülõknek a munkáját, akik részt vállaltak
abban, hogy új, tiszta homok került a gyerekek
homokozójába! Elsõsorban Kovács
Krisztiánnak, aki a homokot szállította,
továbbá azoknak, akik segítettek a
behordásban. Tóbi Zoltán, Kassai Péter, Nagy
Balázs, Trinkl Márk apukája és nagypapája,
Teigesser György udvari növények metszése.

Óvónénik és a gyerekek

Figyelem!
Kedves Balfiak! Kedves 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 közhasznú alapítvány
munkássága már ismert mindnyájuk elõtt. Nincs olyan megmozdulás vagy
rendezvény településünkön, amiben  ne mûködnénk közre, nem vennénk ki
részünket 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  vagy az önadózók
jövedelembevallásukhoz csatolják azt a már kitöltött szelvényt, amit a Balfi

Hírekbõl is kivághatnak. Ld. fent.
Köszönettel a Balf Alapítvány Kuratóriumának nevében:

 Foki Gábor elnök

Kedves  O lvasóink!  Múlt  havi
s zámunk  egy  nyomdagép
m e g h i b á s o d á s a  m i a t t
egy s z ínnyomás sa l  k e r ü l t
Önökhöz. Ez kivételes eset volt,
mert nem szerettük volna, ha a
balfiak nem kapják meg idõben
remélhetõleg kedvenc  lapjukat!
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2007-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel csökkentett
és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot a
külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy
külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja.
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a 2006.
évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat javára
adományozhatja.
A lezárt borítékot a 2006. évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának
2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot egy borítékba
tegye bele.
Ha az Ön 2006. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el,
akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott
borítékot 2007. május 20-áig a munkáltatójának adja át, aki azt az
elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak.
Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületére árnyúlóan saját kezûleg
írja alá!

1

%
Itt levágandó!

6

Itt a jó idõ! A kisbalfiak

apraja-nagyja szívesen tölti

szabadidejét az új

játszótéren és a hozzá

kapcsolódó, sok-sok

társadalmi munkával

rendben tartott füves

területen. Az új játékok, a

pihenõparkszerû környezet

sok látogató számára is

vonzó.

Nem avattunk, “csak” örülünk!

(x)
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Ezúttal  Varga Endréné (Erzsi)  receptjét  tesszük  közzé:

K a p u c í n e r  s z e l e t

Tészta: 6 tojás, 6 evõkanál kristálycukor, 1 dl olaj, 1 csg. sütõpor, 4 evõkanál liszt.
Krém: 1csg. tejszínes pudingpor, 3 dl tej, 25 dkg margarin, 25 dkg cukor, 2 evõkanál kakaópor
Bevonáshoz: 15 dkg ét tortabevonó

Piskótát sütünk a hozzávalókból. A krémhez a pudingport a tejben cukor nélkül sûrûre fõzzük, hûlni hagyjuk.
A margarint a cukorral kikeverjük, majd a hideg krémmel összekeverjük A felét a piskótára kenjük, a másik
felét a kakaóval színezzük. Ezt a világos krémre kenjük. Egy kicsit dermedni hagyjuk, majd olvasztott
csokoládéval bevonjuk.

Receptsarok

S p o r t h í r e k

A hónap gondolata a közelgõ gyermeknap okán:

„Egy szülõ nem adhat nagyobb ajándékot
gyermekének, minthogy büszke rá.”

(Talmud)

A  bajnoki fordulók eredményei:
03.25.
Iván – Balfi SE 1:1         Góllövõ: Varga Márió
Tartalék: 3.1
04.01.

Balfi SE – Vitnyéd 3:2   Góllövõk Horváth Gábor 2. Horváth Péter
Tartalék: 3:1
04.08.

SFAC - Balfi SE 3:3   Góllövõ: Bognár Antal 3
Tartalék: 2:6
04.15.

Balfi SE – Rábakecöl 3:4   Góllövõk: Varga Márió 2, Bognár Gábor
Tartalék: 3:1
04.22.

Répcevis – Balfi SE 6:2 Góllövõk: Varga Márió, Bognár György
Tartalék: 1:1
Bognár Sándor a Balfi SE elnöke a következõket mondta: Különösen az utolsó eredménynek nem örülök.

Három meghatározó játékos hiányát, úgy tûnik, a csapat nehezen bírja el.

Nõi foci

Az elmúlt vasárnapon nõi csapatunk Celldömölkön vett rész labdarúgó kupán, ahol harmadik helyezést
értek el. Gratulálunk!

A Balfi Részönkormányzat és a Balfi SE vezetõsége arra kéri a kisbalfi

kutyatulajdonosokat, hogy legalább a meccsek idejére kutyáikat zárják el, mert

zavarják a mérkõzések lebonyolítását. Szíves megértésüket  köszönjük!



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

Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László

Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: balfihirek@freemail.hu, ideiglenes honlap: www.gportal.hu/balf
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)

Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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„Szép minden, amit szeretettel nézünk.”

SZENT GYÖRGY HAVA
A Bika jegyének is uralkodója a Vénusz, melyet gyakran neveznek a Föld húgának,
mivel egyes fizikai vonásait tekintve hasonló a Földhöz. Körülbelül egyforma a
méretük, a térfogatuk, a tömegük, a sûrûségük és a gravitációs erejük.
Itt végzõdnek a hasonlóságok és kezdõdnek az óriási különbségek. A Vénusz (a
mi nézõpontunk szerint) hátrafelé forog, vagyis kelet-nyugati irányban, ami annyit jelent, hogy a Vénuszon a
Nap nyugaton kél és keleten nyugszik.
Õ a szerelem bolygója és bizony a szerelem is a „normálistól” (köznapitól) fordítja el egész valónkat.
A másik érdekes jelenség, hogy egy nap a Vénuszon hosszabb(=247 földi nap), mint egy év (= 225 földi nap),
ezért a nap a Vénuszon a leghosszabb az összes bolygó körül. Ezek a különös aspektusok azért jönnek létre,
mert a Vénusz gyorsabban kering a Nap körül, mint ahogy saját tengelye körül forog. S noha legközelebbi
szomszédunk, valódi fizika természete nagyrészt titok marad számunkra. A Vénusz bolygó a Nap elõtt kel és
napnyugta után is kitûnik ragyogó fényével.
A hagyományok szerint ez a Vénusz „két arca” – a Hajnalcsillag a Napot vezet fel az égre, az Esthajnalcsillag
pedig a Holdat.
Aphrodité képviseli a vénuszi elveket a görög mitológiában. A szépség és szerelem istennõje a tenger habjaiból
született. A mítoszok szerint Zeusz villáma megérintett egy tengeri kagylót, s ebbõl emelkedett ki Aphrodité
Ciprus partjainál. Igen sok kalandja volt és a szerelem összes arcát, formáját képviselte.  Férje a rút kovácsisten
Hephaisztosz, de leghíresebb és legismertebb szerelme Aresz (Mars) a hadak istene.
A vénuszi elvekben a szerelem, a társas kapcsolatok iránti igényünk fogalmazódik meg. Ide tartozik a harmónia,
élvezet, érzékiség, szépérzék. Személyes szféránk biztosítása és a pénzügyi biztonság megteremtése.
Árnyoldalai: túlzott alkalmazkodás, hiúság és fukarság.
Testileg a mirigyeket, veséket, tarkót, mandulákat, vénás keringést uralja. Színe a kék és zöld világos árnyalatai,
pasztell színek. Növényei: édeskés illatú fûszerek, szõlõ, borsmenta, kerti kakukkfû, gilisztaûzõ varádics,
martilapu.
Érdemes kiemelni a kakukkfüvet, amely sokoldalúságával emelkedik ki, mind fûszer, mind gyógynövényként
közkedvelt. A  görög idõkben a a kecses eleganciát jelképezte és a bátorságot. A római katonák például
kakukkfüves fürdõt vettek, hogy fokozzák erejüket. Kakukkfüves ecettel enyhítették a fejfájást, a belõle készült
teával pedig a felfúvódást, gyomorbántalmakat orvosolták, kitûnõ hatású másnaposság esetén. Görcsös köhögés,
megfázás, torokfájás esetén mézzel ízesítve fogyasszuk teáját. Fûszernövényként húsokhoz, töltelékekhez
ajánlott, elõsegíti a zsírok lebontását.
Napsütötte helyen, homokos vagy meszes talajon jól nõ, de kötöttebb, nyirkos talajon is szépen terem. Talán
mindannyiunk kertjének sarkában megérdemelne egy lehetõséget, hogy segíthessen.

Szerk.: Kata

A mákos-meggyes bableves egy olyan étel, ami úgy készül, hogy kettõt

lapozunk a szakácskönyvben.------------

Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.-------------

A sikerhez vezetõ út - karbantartás miatt - zárva. ............

A  munka azoknak való, akik nem tudnak horgászni.-------

Ilyen-olyan
bölcsességek


