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Végetért a VIII. Balfi Szüreti Napok rendezvénysorozata
A falugyûlésen történt

Részönkormányzati szimpátiaszavazás 2006.

Önkormányzati választások
2006.október 1.

 Részönkormányzati választás
(szimpátiaszavazás)

A Balf Alapítvány beszámolója az adók 1%-ból
befolyt összeg felhasználásáról

A Balf Alapítvány törvényi kötelezettségének tesz eleget ezúttal, amikor nyilvánosságra hozza
az adatokat egyúttal megköszönve mindazon adózók támogatását, akik adójuk 1%-ával segítették
munkánkat.
A befolyt összeg a tavalyi évbõl (2005) 181.485 Ft. Ezt és az elõzõ évek maradványpénzét
73.422.- Ft-ot azaz összesen  254.907.- Ft-ot  a következõkre használtuk fel:

Mûködési költség: 44.274.- Ft
A Balfi Hírek nyomdaköltsége: 70.346.- Ft
A Balfi Dalárda németországi (Uffenheim) fellpésére:           140.287.- Ft
Összesen:           254.907.- Ft

Tisztelettel kérjük, az adózó polgárokat, hogy  a következõkben is szíveskedjenek munkánkat
támogatni.
                                                                       

 A Balf Alapítvány nevében: Foki Gábor elnök

Német nyelvtanfolyam
Baader Erik tanár úr közli a német nyelvtanfolyam
résztvevõivel, hogy az elsõ elõadás szept. 27-én,
szerdán délután 6 órakor kezdõdik, a balfi iskola I.
osztályosainak (of. Horváth Hajnalka) tantermében.
Elsõ alkalommal a foglalkozás két órában , délután
6-8 ig. lesz.

Számítógépes tanfolyam

Az eddig beérkezett jelentkezések alapján elmondhatjuk, hogy
a számítógépes tanfolyam is elindul, de lehet még jelentkezni
írásban a Balfi Hírek címen. Nem kell feltétlenül az újságból
kivágott szelvényt használni, megfelel egy a nevet, címet,
telefonos elérhetõséget tartalmazó néhány soros írás. A
tanfolyam várható kezdési idõpontja többek kívánságára
október vége, a szüreti munkák befejezése után.



A Balfi
Részönkormányzat

közleménye
A Balfi Részönkormányzat ezúton is
közli, hogy a balfi búcsúi bált – mivel
azt az egyik  politikai párt
kapmánycélokra kívánta felhasználni,
az eredeti  és meghirdetett
elképzelésekkel ellentétben sem

erkölcsileg sem anyagilag nem

támogatta.

Indoklás: Elképzelhetõ, hogy jogilag

nem, de erkölcsileg mindenképpen

sérelmes, ha bármelyik párt vagy

képviselõjelölt egy, a település egészének

hagyományaihoz kötõdõ szórakoztató

rendezvényen nyílt kampányolást

folytat. A Részönkormányzat ettõl

elhatárolódik.

Korán Mária Emília vagyok, az idei tanévtõl a Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Balfi Tagiskolájának vezetõje.
Sopronban születtem, Sopronban jártam iskolába. érettségi után az Erzsébet kórház Rendelõintézetének
sebészetén dolgoztam, elvégeztem az általános asszisztensképzõ iskolát, majd a gyõri Tanítóképzõ Fõiskolán
kaptam tanítói diplomát.Azóta is állandóan képzésekben vettem részt.1989-ben megkaptam a minisztérium
dicsérõ oklevelét. Több éven keresztül voltam az általános iskola alsós munkaközösségének vezetõje. 1976
óta vagyok ebben az intézményben.
Szakköröket- rajz és képzõmûvész-, vöröskeresztes szakkört vezettem, sok irodalmi mûsort szerkesztettem.
Jelenleg 6. évfolyamon tanítok természetismeretet. Tavaly egy tanítványom az országos internetes
természetismereti versen-nyen 1. helyet ért el.
Az idei tanévben az élet úgy hozta, hogy megbíztak a Balfi Tagiskola vezetésével. Nagy megtiszteltetés.
Szeretném ezt is jól, a legnagyobb odaadással , a hivatásomhoz hûen végezni. Egész életemben mindent a
legkisebbekért próbáltam tenni.
Most is szeretnék mindent elkövetni azért, hogy a kisgyerekek, ide járjanak 1-4 osztályba. Az  -alsó
tagozatosok!- 6-10 éves kicsi gyermek: ~. jövõre is ide is járjanak majd iskolába. Ne kelljen nagyon korán
kirángatni õket az ágyból, idegen környezetbe cipelni, valahova máshova. S ne sírjanak, mert késik a szülõ,
aki megy  értük. Vagy az egész napjukat majd valahol az otthontól távol kelljen tölteni. Szép ez az iskola!
Sok más is megirigyelhetné!
Azért fogok dolgozni, hogy jó képzést kapjanak. Sok versenyt szeretnék, érdekes programokat. Kollégáim
garanciák erre. Azt akarom Balfon iskola legyen! A családok érdeke, az egész falu érdeke, mindannyiunk
érdeke, mert iskolás gyerek nélkül üres marad a ház, az udvar, a család, a bolt. stb. A település munkahelyeit
ki tölti akkor majd be? Ki énekel? Ki õrzi a hagyományokat? Ki tölti meg élettel az utcákat? Az életünket?
Kérem ezért mindazokat, akik segíteni tudnak, segítsenek ebben bennünket! Segítség az iskolát, amiben
csak lehet, és ne negatív kampányt gyártsanak!Mindannyiunk jól felfogott érdekében, ahogy eddig is többen
tették!

                                               
 A legnagyobb jó szándékkal: a tagiskola vezetõ

Új vezetõ a Tagiskola élén
A Balfi Hírek közvetlenül, miután értesült az iskola élén történt változásról, megkereste Korán Máriát,
aki volt olyan kedves és írásban rendelkezésünkre bocsájtotta bemutatkozását, valamint ismerteti
célkitûzéseit. A  soroknak örömmel helyet adunk.
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 Részönkormányzati hírek
A Balfi Részönkormányzat testülete ebben a
felállásban utoljára szeptember 6-án ülésezett.
Megtárgyalta Sopron MJ. Város Közgyûlésének
anyagát, annak elõterjesztéseit. Ebbõl egyetlen pont
érintette közvetlenül Balfot, az autóbusz viteldíjak
emelésének kérdése. (Mint bizonyára tudják, a
részönkormányzat elnökének, képviselõnek, Kóczán
Zoltán indítványára a Volán kérését a soproni testület
sem támogatta.)
Ezek után került sor néhány helyi kérdés tárgyalására:
az idei balfi búcsú anyagi és erkölcsi támogatására, (a
részönkormányzat ezt késõbb visszavonta, ld. a
közleményt), tárgyalás folyt a Weninger Borászat
tulajdonosával a udvar használatával kapcsolatosan,
szó esett a járdaépítési munkák megkezdésérõl. (A
Fertõ u. sarkától a Fõ utca volt HÖR laktanya felé esõ
végéig tart a munka elsõ szakasza, mert ezt a részt nem
fogja érinteni a következõkben épülõ kerékpárút.) A
kultúrház felújításával kapcsolatban is szó esett néhány,
az üzemeltetésben szerepet játszó mûszaki kérdésrõl.
Végül Kóczán Zoltán megköszönte a testület négy éves
munkáját, különösen Bencze Jánosné és Szalai Vince
tevékenységét, akik jelezték, hogy egyéni
elfoglaltságuk miatt a késõbbiekben nem indulnak
jelöltként.
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A falugyûlésen elhangzottakról
A falugyûlésnek  2006. szeptember 1-én három 4. napirendi pontja volt. 1./ Kóczán Zoltánnak, a Balfi Részönkormányzat elnökének,
képviselõnek a beszámolja a testület négy éves munkájáról, és az ehhez tartozó hozzászólások. 2./ Az októberi elseje részönkormányzati
választás, szimpátiaszavazás lebonyolítása és jelöltállítás módja. 3./ A  jelenlévõ jelöltek bemutatkozása 4./ A szavazatszedõ bizottsága
megválasztása
1. napirendi pont: Kóczán Zoltán beszámolója: (A beszámolót teljes terjedelmében közöljük)

Jó estét kívánok mindenkinek. Bevallom népesebb közönségre számítottam. Ezek szerint vagy érdektelen a téma, vagy az idõpont nem
volt jó.
Tisztelt Balfiak! Több alkalommal ültünk össze ebben a teremben az elmúlt négy évben, sokszor voltunk ennél lényegesen többen is.
Megvitattunk több olyan fontos dolgot, mint például a szabályozási terv módosítása, vagy más nagyobb elképzelés, program megnyitása,
rendezvény megszervezése.
A részönkormányzat az elsõ két évben - tehát 2003-ban, és 2004-ben - 2 Millió forintból, 2005-ben, és 2006-ban 2,5 Millió forintból
gazdálkodott. Ezek szabad felhasználású pénzek voltak, ehhez tudtunk még különféle keretekbõl, pályázatokból pénzt szerezni.
Ilyen volt több alkalommal a polgármesteri keret, melyet megcéloztunk, és kaptunk 50-100 Ezer forintokat. Érdekeltségnövelõ
pályázatokon az iskola nyert majdnem minden évben 80-90 Ezer forintot, melyet mûvelõdési célú eszközvásárlásra használt fel. Sikerült
eszközöket vásárolni az iskolának (számítógépet, szoftverhez kiegészítéseket, fényképezõképet, különféle világosító, és hangosító
berendezéseket, pingpongasztalt). A kultúrházhoz is sikerült berendezéseket vásárolni. Nyilván nem teljes körû a felsorolás, de néhány
dolgot szeretnék elmondani. A Részönkormányzat megalakulását követõ évben a sportöltözõ felújításához is hozzájárult, saját keretbõl.
Sikerült pénzt szerezni a szennyvíz-, vízbekötésre, illetve az elektromos hálózatra való rácsatlakozáshoz. Ezen túl évi 300 Ezer forint
mûködési célú támogatással folyamatosan segítettük az Egyesületet. Sikerült támogatnunk a katolikus templom világításának felújítását,
illetve a díszkivilágítás elkészítését, ami úgy gondolom, hogy sikeres volt, és magáért beszél. Több alkalommal sikerült pénzt szereznünk
az iskola korszerûsítésére, a tetõ, a sportterem, a belsõ festések, illetve az óvoda és az idõsek otthona felújítására. Itt is teljes tetõfelújítást
készítettünk, illetve az óvodában most a vizesblokk felújítása van folyamatban, mert az, az idõk folyamán teljesen elhasználódott, és
nemrég csõtörés volt. A Horgászegyesületet is támogattuk haltelepítési munkájukban. Rendszeresen támogattuk a Dalárdát, és a fiatal
lányok tánccsoportját, a mazsoreteket is. Sikerült néhány olyan programot is kitalálni, melyek most már lassan hagyománnyá váltak.
Õszintén elmondom, hogy amikor felvetõdött Huszárné részérõl a halottak napi temetõi koncert, féltem tõle, de sokan számítanak rá,
a faluban és a városban is. A Fertõ parton több községben hallani, hogy érdekes, jó program, és már csak azért is eljönnek erre az
estére, mert unikum. Új dolog, és szintén hagyomány lett az Idõsek Napja megrendezése. Nagy siker a megújult Szüreti Fesztivál. Ha
azt mondom, hogy megyehírû, akkor biztosan nem túlzok, de azt is mondhatnám, hogy már szinte országos híre van, különösen a
madárijesztõinknek, melyek népszerûsítik a rendezvényt. A falu apraja-nagyja készítette a bábukat, örömmel, lelkesedéssel, nagyon
szép dolog lett belõle. A Költészet Napját, és a karácsonyi ünnepségsorozatot is évente támogatjuk ebbõl a pénzbõl. Minden évben
bõvítjük a karácsonyi díszkivilágítás eszköztárat, ami most már a Fõ utcát teljes egészében lefedi. Úgy érezzük, hogy sikeres a megújult
Balfi Hírek ingyenes havilap, melyben a faluban lévõ eseményekrõl, a részönkormányzat munkájáról, vagy bármirõl, ami az
olvasóközönséget érdekli, olvashatnak. A polgármester, alpolgármesterek is rendszeresen kapnak egy-egy példányt. Nagyon jó a
visszhangja. A városban egy másik részönkormányzat is mûködik, Brennbergben. Õk nem tudnak ilyen eredményeket felmutatni, ilyen
színvonalas újságot megjelentetni. Irigykednek ránk, hogy ilyen a szellemi kapacitás, és a hozzáállás. Természetesen a lakosság
érdeklõdésének folyamatossága mellett mindez igazán irigylésre méltó.
Voltak új, és különleges rendezvényeink az elmúlt évben. Emlékezzünk rá, hogy milyen sikeres volt a különbözõ festõmûvészek
kiállítása, ezt a hagyományt mindenképpen folytatnunk kell.
Nagy szám volt Halász Judit elõadóestje. Úgy gondolom, ha a Mûvelõdési Ház elkészül, akkor hasonló programokkal kell megtölteni.
Ez mindenképp komoly feladatot fog jelenteni, de azt hiszem, ezt örömmel fogja vállalni a következõ testület is.
Érdekes dolog volt, hogy a régi balfiak, akik annak idején a faluból kitelepítésre kerültek, könyveiket felajánlották a falunak. Egy
kisebb helységet már megtöltöttünk könyvekkel, viszont újabb 2000 könyv van, amit valahol el kellene helyeznünk. Abban állapodtunk
meg, hogy ebben a teremben - ha az Ifjúsági Klub átmegy a másik helyiségbe - kell megoldanunk ennek a könyvmennyiségnek a
tárolását. Be kell polcoznunk a tanácstermet, és méltó helye lesz a könyvtárnak is.
Jó néhány folyamatban lévõ dolog van. Ezek közül mindenképpen meg kívánom említeni a Mûvelõdési Ház megkezdett felújítását. 30
Millió forintot sikerült a városnak a költségvetésbõl elkülönítenie erre a célra. Úgy gondoltuk, hogy mindenképp balfi kivitelezõk
vállalják ezt a munkát, ezért a közbeszerzési eljárásra három balfi vállalkozót hívtunk meg. Értelemszerûen balfi vállalkozás nyerte a
munkát. A munka megkezdõdött, nagy valószínûséggel az év végére befejezõdik, vagy legalábbis olyan állapotba kerül, hogy a karácsonyi
rendezvényeket már le lehet bonyolítani a házban.
Itt térnék ki az Ifjúsági Klubra. Tudom, hogy nagy visszhangot váltott ki annak idején, hogy a tanácstermet felajánlottuk a fiataloknak.
Azt mondtuk, hogy a fiataloknak ne a kocsma, illetve a buszforduló legyen az egyetlen gyülekezési helyük. Nem biztos, hogy ezt a
termet meg kell õriznünk bármilyen tanácskozás esetére, a gyerekek ennél fontosabbak. Kicsit talán vissza is éltek evvel a fiatalok.
Mindezek ellenére kisebb-nagyobb szünetekkel, bezárással, fenyítések mellett mûködött a Klub. Ha elkészül az új Mûvelõdési Ház,
akkor a volt “KISZ” klubba, a Fõ úttól kicsit beljebb kerül elhelyezésre az új Ifjúsági Klub. Reméljük a körülmények is jobbak lesznek,
és a lakosságot sem fogja zavarni.
Különféle felajánlásokat, és segítséget kaptunk, a város, illetve a helyi vállalkozások részérõl. A Mûvelõdési Ház ismét Mûvelõdési
Házként fog majd mûködni. A költségmegtakarítások, illetve a létszámleépítések ellenére, sikerült egy négyórás állást szerezzünk a
Kultúrházba. Tehát lesz gazdája a Háznak, aki szervezi, felügyeli a programokat, akinek az lesz a dolga, hogy a falu kulturális életével
foglalkozzon.
Most kezdõdött meg, illetve folyamatban van, a régóta várt faluvégi buszforduló kialakítása. Az eddigi munkakezdés akadálya az volt,
hogy azon a területen volt a Határõrség szennyvíz szikkasztó gödre. Amikor a Belügyminisztérium eladta a laktanyát, ez a kis terület

(folyt.  4. oldalon)
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is eladásra került. A vevõ a részleteket nem fizette ki, és a Belügyminisztérium perben állt vele. Polgármester úr személyes kapcsolatain
keresztül sikerült elérni, hogy a vállalkozó lemondott az ingatlanról, és a Belügyminisztérium ingyen visszaadta ezt a területet a
falunak. Elkezdõdik tehát a buszforduló építése, és a város a Pet-Pack Kft.-vel közösen egy zsolnai fajanszból készült ivókutat fog
felállítani. A kút legyártásra került, nagy valószínûség szerint még az idén elhelyezésre kerül. A múlt héten beszéltem a mûvész úrral.
A város három ilyen kutat rendelt tõle. Igényes, szép kút.
Annak idején nagy sikerként értékeltük a szabályozási terv módosítását. Konszenzussal sikerült átvinni azokat a módosításokat, hogy
az elkerülõ út melletti területek is bekerüljenek. Még nincs vége, mert a mostani telekalakításokat, építési engedélyek kiadását a
Nemzeti Park folyamatosan megvétózza, akadályozza. Jelenleg fellebbezés alatt van a dolog, és ha a fellebbezés is elutasításra kerül,
akkor ígéretünk van arra, hogy miniszter úrnál eljárhatunk ebben a dologban. Õ azt ígérte, hogy meg fogja hallgatni a kérésünket.
Még szeptemberben kezdõdik a már tavaly is tervbe vett járdaépítés. Folyamatosan pályázunk arra, hogy a falun átvezetõ kerékpárút
tervezésére, megvalósítására pénzt kapjunk. A tervek elkészültek. A kerékpárút úgy jönne be a faluba, hogy csatlakozna a Fertõboz
felöl érkezõ kerékpárúthoz, folytatódna a Bozi úton, a Fõ utcán, majd a Fertõ utcán át, és a Pet-Pack Kft. mögött jönne vissza a
Fertõrákos felé vezetõ Fertõ parti útra. Nyilvánvaló, hogy ez hátrányosan érinti a Fõ utca másik részét, de a kerékpárosok arra
mennek, amerre gondolják. A kerékpárút a hely szûke miatt nem fér el a Fõ utca Fertõ utcán túli szakaszán. Az érintett helyeken
házfaltól a szemben lévõ ház faláig rendezik az utcákat. Kúttal, vízelvezetõ árokkal, járdával együtt. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy
saját pénzt nem kell költenünk a járdák felújítására. Térkõbõl készült járda lesz, és a gólyafészektõl indul kifelé. Ebben az évben van
rá pillanatnyilag 5 Millió forintunk, illetve tavalyi anyagvásárlásunk. Reméljük, hogy ebbõl a nagy részét meg tudjuk csinálni.
Több dolgot nem kívánok elmondani, ha valakinek kérdése vagy kiegészítése van az elhangzottakhoz, kérem, hogy tegye meg.
Mindenekelõtt viszont szeretnék köszönetet mondani a lakosságnak, a hozzáállásért, a rendezvényeken való részvételért. Szeretném
megköszönni a volt iskolaigazgatónak, Horváth Józsefnek a munkáját, aki minden rendezvényünkön részt vett, ha kértük. Szerepeltek
az iskolás gyerekek, vagy õ maga. Sajnáljuk, hogy elkerült a faluból. Szeptembertõl a Deák Téri Általános Iskola igazgatóhelyettese
lett, de ígéretet tett, hogy bármilyen rendezvényre, ha meghívjuk, rendelkezésünkre áll.
Támogatóink közül - a teljesség igénye nélkül - a Pet-Pack Kft.-t kell kiemelnem, mely a Sportegyesület támogatásától, a rendezvényeken
át az iskola-felújításig mindenben segítséget nyújtott. Ilyen szponzor a városban sincs. Tudom, hogy a cég gondot is jelent a falunak
a közlekedés szempontjából, de segítõkészségük vitathatatlan. Köszönetet kell mondani a különféle rendezvényeink szervezõinek.
Szeretném megköszönni a részönkormányzati képviselõk négyéves munkáját. Szeretném megkérni õket, hogy a következõkben se
hagyják cserben a részönkormányzatot. Jelentkezzenek õk is, és mások is részönkormányzati képviselõnek. Sok munkával és
elfoglaltsággal jár, de higgyék el, hogy megéri. Én magam, köszönöm a bizalmat, és remélem, hogy kérdéseikkel még ezt a rövid
beszámolót kiegészítik.

Még az elsõ napirendi ponttal kapcsolatban elhangzott néhány kérdés és felszólalás, amelyek aktuális problémákkal, többek között a
Pilerin építési engedélyeinek témájával, a kábeltévé megvalósulásával, illetve a postai címzés (Balf? Sopron-Balf? Sopron?) foglalkoztak.
2./ Napirendi pontról röviden: Kóczán Zoltán ismertette a részönkormányzati képviselõk jelölési módját, a részönkormányzat
létrejöttének feltételeit.
3./ A harmadik napirendi pont a képviselõjelöltek bemutatkozása. Ennek külön cikkben adunk helyet.
4./ A részönkormányzati szavazatszedõ és számláló bizottság megválasztása történt: Ezek szerint a bizottság megválasztott tagjai:
Detári Katalin, Foki Gáborné, Huszár László, Lukács Ferenc és Újhelyi Mária.

É r t e s í t é s
A részönkormányzati szimpátiaszavazás szavazatszedõ- és számláló
bizottsága 2006. szeptember 15-én, 20 órakor ülésezett. Átvette és
érvényesítette a leadott  jelöltajánló listákat, melynek alapján a
következõ 10 induló neve szerepel jelöltként a szavazócédulán:

Ambrus Csaba Gál Miklós
1977-ben születtem
Sopronban. Apai nagyszüleim
házában élek Balfon, 7 éve.
Kertépítéssel, térburkolat
kialakítással foglalkozom.
R é s z ö n k o r m á n y z a t i
képviselõként Balfnak több
pénzt  szeretnék kiharcolni
fejlesztésekre (közmû, út,
parkosítás). Hosszú távon
nagyobb szuverenitást

szeretnék a településnek.

Született balfi vagyok, itt élek
családommal, vállalkozóként
dolgozom. 2002 óta végzek
munkát a részönkormányzatban,
a napi problémák megoldása,
szervezési feladatok és a
kulturális rendezvények
elõsegítése terén vállaltam és
szeretnék a  továbbra is
feladatokat vállalni a
részönkormányzatban. Keresem
annak a lehetõségét, miként
élhetne Balf önálló életet.
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Foki Gábor Horváth Ferenc

Huszár Lászlóné Kovács Ferencné

Körmendi Attila Nagy Balázs

Pukler József Veiner Zsolt

52 éves vagyok, Balfon 1986 óta
é l e k . V é g z e t t s é g e m
szociálpedagógus, második
diplomámat magyar nyelv- és
irodalomból védem, s ebbõl még
doktorálni szeretnék. Célom, - mint
tettem eddig is -, a falu kultúrájának
ébrentartása, minden korosztály
számára színvonalas programok
szervezése. Fontosnak tartom a jó
kapcsolatot Balf minden polgárával,
ügyes-bajod dolgaink felvállalását,
egyszóval a település fejlõdését, az
Önök támogatásával, Önökkel
együtt.

1989-ben költöztem Balfra, 2002-
tõl vagyok a részönkormányzat
tagja, 2003-tól a Balf Alapítvány
elnöke. Céljaim egyeznek az
alapítványi célokkal: kulturális és
infrastrukturális fejlõdés, továbbá
céljaim másik fontos része, hogy a
balfi részönkormányzat ne csak
javaslattevõ legyen, hanem önálló
döntési jogkörrel rendelkezzen
minél több kérdésben. Ezt  a munkát
(részben a jogi elõkészítést is)
megkezdtem és szeretném folytatni,
a kulturális és fejlesztési munkával
együtt.

1973-ban születtem Sopronban.
Szombathelyen a Mûszaki
Szakközépiskolában érettségiztem, és
ugyanitt technikus oklevelet is szereztem.
1998 óta élek itt Balfon, feleségemmel
és két gyermekemmel, ez idõ óta
dolgozom a Soproni Sörgyárban.
Megtanultam, hogy az itt élõk pontosan
tudják, hogy mire van szükségük. A
dolgokat nem helyettük kell kitalálni,
hanem meg kell hallgatni õket.
Amennyiben megtisztel bizalmával,
kérem támogasson szavazatával az
elkövetkezõ választáson, hogy az Ön
segítségével együtt valósítsuk meg Balf
lakóinak céljait.

55 éves vagyok, 1980
óta élek Balfon.
Programom: a falu
fejlõdéséért szeretnék
tenni a lehetõségekhez
képest. Egyelõre méág
nem tudom, mik a
r é s z ö n k o r m á n y z a t
jogosultságai. Kérem
támogatásukat.

Minden embernek a családja a
legfontosabb. Ez a falu
mindannyiunk családja.
Összetartozunk. Egy a célunk,
együtt örülünk, együtt sírunk.
Balf minden lakosának össze
kell fogni, szeretni egymást,
segíteni egymásnak és a köznek.
Ezt szeretném támogatni. „Egy
mindenkiért, mindenki egyért.!”

Balfon születtem 1948. április 1-
én, nõs vagyok és van két felnõtt
gyermekem. Tõsgyökeres balfi
lakosként szeretnék aktívan részt
venni Balf életében,
fejlõdésében. Szeretném, ha
falunk felzárkózna a Fertõ-parti
települések színvonalához, értem
ez alatt a közvilágítás fejlesztését,
új járdák építését, terek
parkosítását, Fertõ utcai árok
lefedését, kerékpárút kialakítását,
a temetõ rendbetételét.
Szeretném, ha bizalmat adnának
képviselõi munkámhoz és
céljaimhoz.

Makón születtem, Sopronba 1991-ben kerültem, amikor
itt kezdtem tanulni az Erdészeti és Faipari Egyetem
erdõmérnöki karán. Balfon négy éve élek feleségemmel
és 10 éves fiammal. Jelenleg számítógépes grafikai
tervezéssel foglalkozok, elsõsorban nyomdai munkákat
értek ez alatt, pl. újságok, könyvek, szórólapok prospektusok,
névjegyek megtervezése és nyomdai elõkészítése tartozik
ide. Emellett weboldalak készítésével is foglalkozom. Egyik
célom, hogy Balf egy igényes kivitelû internetes oldallal
rendelkezzen, melyen az idelátogató turisták ugyanúgy
tájékozódhatnak nevezetességeinkrõl, szállásról stb.,  mint
a helyiek az aktuális ügyekrõl. Balf közéletében eddig
szerényebben vettem részt: például a szüreti napok
borversenyeire szerkesztettem oklevelet, az EU
csatlakozáskor palackozott borra terveztem címkét, vagy
májusfa állításra plakátot, de voltam már télapó is.
Amennyiben megtisztel bizalmával, az elkövetkezõ
idõszakban többel is hozzájárulhatok Balf életéhez,
fejlõdéséhez.

58 éves vagyok. Balfon születtem
és itt is élek, építési vállakozóként
dolgozom 1975 óta Több állami
kitüntetést kaptam. A
részönkormányzat megalakulása
óta annak tagja vagyok. Azt a
munkát szeretném folytatni, amit
a korábbiakban. Mûszaki ember
lévén én elsõsorban a Balfon
folyó beruházásokkal,
építkezésekkel, mûszaki
kérdésekkel foglalkozom, ebben
kívánok segíteni elsõsorban
Számomra fontosak a jó emberi
és munkatársi kapcsolatok.
Kérem az Önök támogatását.



Mérlegen

Végetért a VIII. Balfi Szüreti Napok  rendezvénysorozata
Mielõtt bármi másról, a részletekrõl szólnánk, el kell mondanunk, hogy ismét nagy sikerrel teltek el a szüreti
napok. Idén semmilyen zavaró körülmény nem akadályozta, vagy vetett árnyékot a közös ünnepnapokra, még
az idõjárás is kegyes volt.
De ez a siker, a közös jó hangulat négy alaptényezõnek tudható be, ezért ki kell emelnünk:
Köszönet illeti legelsõsorban a Balfi Ásványvíz Üzemet, annak vezetõségét, akik évek óta igazán bõkezû
támogatónak bizonyulnak: õk tették lehetõvé a rendezvénysátrat, az szórólapok, plakátok nyomtatását is magukra
vállalták.
Köszönet illeti Balf egész lakosságát, akik aktív részvételükkel, munkájukkal, a sok madárijesztõ, díszlet,
jelmez készítésével,  kulturált magatartásukkal, igazán jó hangulattal segítették a rendezvényt.
Köszönet jár a Balfi Részönkormányzat és a Balf Alapítvány  Kuratóriumának,  személy szerint
különösképpen azoknak, akik oroszlánrészt vállaltak az elõkészítésben, szervezésben és lebonyolításban. Név
szerint Ambrus Csabának, Foki Gábornak, Huszár Lászlónének, Kassai Péternek, Kassai Zoltánnak, Kovács
Ferencnének, Lukács Ferencnek. Komoly részfeladatok megoldásában még nagyon sokan segítettek, kiemelkedõ
munkát végzett Kassai Péter, Várnoki Ferenc, dr. Kormos Gyula.
Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti Sopron MJ. Város Önkormányzatát és Walter Dezsõ polgármester
urat, Kóczán Zoltán képviselõt, városi tanácsnokot a támogatásért.

*
Miután sorra vettük a rendezvény egészét érintõ támogatásokat, itt szeretnénk megköszönni mindazok
támogatását, akik bármilyen formában, anyaggal, eszközzel, pénzzel járultak hozzá a sikerhez. Igyekszünk név
szerint is megköszönni az alábbiakban, - de ha valaki mégis kimaradt, attól itt elnézést kérünk. Tudja be a
bõség zavarának, ami adott esetben nagyon örvendetes. Ha bármi elkerülte volna figyelmünket, kérem jelezzék
vissza és utólag is pótoljuk.
A gyermekmûsort segítették:
A  Balfi Részönkormányzat a kiállítás anyagi támogatásával, a Balfi Ásványvíz Üzem üdítõkkel, ásványvízzel,
az Idõsek Napközi Otthona árammal, öltözõbiztosítással, Sopronfalvi Dénes 5000.- Ft-tal, Kovács Krisztián és
családja nagyon sok édességgel, Nagy Balázs és családja tortával, lufikkal,  Miehl Mariska õszibarackkal, a
Coop bolt édességgel, a „Kisbolt”édességgel, Samu Lászlóné (Irénke) édességgel, Tóbiné Hóbor Renáta
süteményekkel, Lantos Jószefné (Tarcsay Gizella) 5000.- Ft-tal, Udvardi Béla homokot adott, a Halászcsárda a
képzõmûvész részére biztosított étkezési utalványt.
A dekoráció és helyszín elõkészítésében Várnoki Ferencné és Detári Katalin segített. Szûcs József helyet
biztosított a dekorációhoz. Külön köszönet a gyerekeknek és felnõtteknek akik a játszótér rendbetételében
segítettek. Többek között: a Makk család, Kemendi Csabika, Kemendi Kitti, Csábi Csilla, Kovács Andor

Külön köszönet:

A balfi csoportoknak a fellépésért és felvonulásért: a Dalárdának, a Mazsoretteknek ,  a Balfi SE  egész
közösségének, valamint az Ifjúsági Klub táncosainak.
A Lõrincz kisvendéglõnek a vasárnapi táncbemutató szponzorálásáért, a pónilovakért, kocsiért.
A Balfi Ásványvíz Üzemnek, az ásványvízért, üdítõkért.
A markológép kezelõjének, aki a rendezvénysátor elõtti terepet egyengette el.
A Balfi Halászcsárdának, Gergye Andrásnak, aki étkezési utalványokat ajánlott fel a díjazásokhoz.
A Weninger Borászatnak a jutalmazáshoz adott borokért.
Keméndy Csabánénak és családjának,  baráti körének, akik a rengeteg zászlócskát, a verseket készítették és a
felvonuláshoz is rengeteg ötletet valósítottak meg.
A GYSEV Szakszervezeti Bizottságának, Bíró F. Jánosnak, aki 5000.- Ft-tal díjazta a legjobb madárijesztõ készítõjét.
A borosgazdáknak, akik felajánlásaikkal segítettek: Csonak István, özv. Szalay Béláné, Horváth Ferenc, Lukács
Mikllós, Hauer Erik Kovács Ferenc, Németh Antal, a Karády Pincészet.
A Molnár Panzió és Étterem csapatának  és vezetésének, akik a színvonalas vendéglátásról gondoskodtak.
Továbbá a Karádi Pincészetnek, a Bognár Pincészetnek, Kovács Ferencnek, valamint egy osztrák borosgazdának
Willi Wohlrabnak, akik jelenlétükkel, sátraik  kultúrált borkínálatával emelték a színvonalat.
A Nemes rendezvényszervezésnek akik a sátorban a fény- és hangtechnikát kifogástalan minõségben biztosították
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A VIII. Balfi Szüreti Napok díjazottjai:

A legszebb porta: Kovács Ferenc és Tóbi Csabáné
A legjobb madárijesztõ készítõ díja: Balfi Idõsek Klubja
A legjobb, leglátványosabb felvonulók: Az „Apácashow” a  „Borkórház”, az „Esküvõ” és a „Bachus” lettek.
(Nõi focicsapat, Keméndi Csabáné, …..  , Kincses család)
A borverseny díjazottjai: a nagydíjat Töltl József, (Sopron)  2003-as Cabernet Sauvignonja nyerte. A
közönségdíjat Hauer Erich (Balf) 2004-es Kékfraknkos Barrique-ja kapta. Aranyérmet kapott még  Németh
Mihály (Balf) 2005 Cabernet Sauvignon-ja, Varga Balázs (Balf) 2005-ös Kékfrankosa, Töltl József (Sopron)
2004-es Kékfranos, Szalay Béláné (Balf) 2005-ös Kékfrankosa. Azt az örvendetes tényt, hogy egyre jobb
minõségû borokkal, egyre több termelõ vesz részt a versenyen, a szakmai zsûri 15 további ezüst,  6 bronz
éremmel, valamint 4 dícsérõ oklevéllel honorálta.

*
A borlopó verseny sem maradt el! A mûsorok torlódása miatt a versenyt a szervezõk másnap tartották volna,

ám valaki a borlopó versenyt szó szerint vette, mert az erre a célra az öltözõsátorba félretett több liter bort

ellopta. A konferanszié is kérte, hogy az ily módon a legjobb borlopóvá vált személy jelentkezzen. Legnagyobb

sajnálatunkra ez nem történt meg,  így a legjobb borlopó díját nem tudtuk átadni…

*
Végül egy kicsit az anyagiakról: a Szüreti Napok részletes költségvetését hely hiányában nem közöljük (de
bárki beletekinthet a szerkesztõségben). A költségvetés  ( Balfi Ásványvíz Üzem támogatása a sátor és
nyomdaköltségek nélkül - ez kb. 1.000000.- Ft) Bevétel:1.249 369 Ft (támogatások, helypénzek, báli belépõ
stb) a programra fordított teljes kiadás:  1.171.152 Ft, azaz az egyenleg, ha nem is túl nagy mértékben, de
pozitív: a jövõ évre felhasználható maradvány: 78.207.- Ft.

Olvasói levél
Köszönet

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik valamilyen módon segítették a „Borkórház”
produkcióját. Megköszönném Németh Antalnak, Szalay Béláné  - Tercsi néninek, Horváth Ferencnek, Hauer
Eriknek, Lukács Miklósnak és Kovács Ferencnek. Az ezer zászló elkészítésében Tóth Györgyné (Györgyi)
segített. Köszönöm annak a tizennégy gyereknek, akik valamilyen módon hozzájárultak a sikerhez.
Megemlíteném még Varga Endrénét, barátnõjét és leányát Erzsit, akiket sok szeretettel várok a következõ
szüreti napra. Köszönöm Kovács Ferencnének, Timinek, aki minden problémánkat igyekezett megoldani és
elmaradhatatlan sofõrünknek, Módos Istvánnak. Köszönöm a szervezõknek a szüreti napot. Kívánok nekik
kitartást, egészséget és sok sikert a munkájukban. Keméndyné Böröcz Timea

Sajnos, hely hiányában csak ízelítõ a jó hangulatból...
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A balfi fürdõkultúra múltja
2. A fürdõ hányatott sorsa 1898-ig

A balfi fürdõkultúra történetének bemutatását célzó cikksorozat elsõ részeként lapunk elõzõ számában
ismertettük a balfi víz gyógyerejét, a gyógyvíz üdvös hatásait. Jelen (2.) cikkünk a fürdõ történetének
bemutatására vállalkozik addig az idõpontig, amíg a Sopron városától való bérlések után a fürdõ Wosinszky
orvos-ezredes tulajdonába nem került. A sorozat befejezõ (3.) része a fürdõt felvirágoztató új tulajdonos
(Wosinszky) a fürdõ fejlesztésére irányuló  áldásos tevékenységét fogja bemutatni.

Sopronhoz tartozott
Balfon már a rómaiak idején Kr.u. 2 század táján volt fürdõ, melyet aztán a történelem vihara, az itt átmenetileg
megtelepedõ népek robaja elsodort. Aztán hosszú évszázadoknak  kellett eltelniük, hogy egy „igazi” fürdõ
településünkön kialakuljon. Arra vonatkozólag nincsenek adatok, hogy a középkorban itt fürdõ lett volna. Balf
1393-ban került Sopronhoz, s akkortól a balfi fürdõ Sopron városának életéhez tartozott (és sorsa attól erõsen
függött). A 16. századból származó nyilvántartások szerint Sopronban egy „felsõ” (városi) és a balfi fürdõ
mûködött. A balfi fürdõélet 1550 után indult meg, ekkortól „üzemeltette” a város (mármint Sopron) a balfi
fürdõt (is), s ekkor építették itt az elsõ fürdõházakat.

A fürdõ megalakulásának hivatalos dátuma
1560-ban I. Ferdinánd császár engedélyezte, hogy a Wolffs-nak nevezett falu területén feltörõ meleg vizet
különféle betegségek gyógyítására alkalmazhassák, a fürdéshez szükséges felszereléseket beszerezhessék,
fürdõházakat építsenek, s ezek használatáért díjat szedhessenek be. A fürdõ hivatalos megalakulásának tehát
ezt az idõpontot tekintjük. Az 1560-os megalakulást követõ hetedik évre számos (fából készült) fürdõház
épült, s 52 káddal bõvült a fürdõ. 1592-ben a soproni magisztrátus, mint „gazda” a városi és balfi fürdõ számára
közös „árszabást” adott ki (fürdésért 1 garast, a gõzfürdõ használatáért 12 dinárt kellett fizetni.) A balfi fürdõ
virágzása (a soproni „városi” fürdõvel együtt) a 17. század végéig tartott. A forgalom egyre gyérebb lett, így a
bevételek is megcsappantak, s ezért a város anyagi megfontolásból már 1680-ban el akarta a balfi fürdõt adni,
hogy megszabaduljon az anyagi gondoktól, de ez nem sikerült. 1716-tól kezdve a városi orvos kötelezettsége
volt a fürdõ állandó ellenõrzése. 1731-ben Sopron a balfi fürdõházak alapos javítását határozta el, s a mindenkori
bérlõk munkáját rendszeresen ellenõriztette. A város tehát jó gazdaként igyekezett õrködni a fürdõ jó hírnevén,
s a fürdõ élete, ha nem is virágzó, de sokáig nagyjából stabil maradt.

Hányatott sors a 19. században
A 19. században két komoly vetélytárs is veszélyeztette a Sopron-közeli balfi fürdõ uralmát: a Savanyúkút
(Sauerebrunn) és Fertõbozon a Széchenyi István alapította fürdõ, mely utóbbi sorsa a Fertõ tó kiszáradásával
megpecsételõdött. 1850 körül a balfi fürdõ épületei, a források és a park elhanyagolt állapotot mutattak. A víz
melegítése korszerûtlen módon történt, egy fürdõkabinban több fürdõkádat is elhelyeztek, ezzel a vendégeknek
nagy kényelmetlenséget okozva. Ekkortájt naponta csak (?) kétszer volt kocsijárat Sopron és Balf között, s
ezért is elég kevesen jöttek át Sopronból. A fürdõ korszerûsítése egyre sürgetõbbé vált. Akkortájt az ide látogató
fürdõzõk egy fürdõházat és egy vendégházat („kocsmát”) találtak itt, lényegében ez a két épület jelentette a
fürdõtelepet. Sopron mindkét épületet bérbe adta.

Bérbeadások és viszályok
A fürdõt 1865-ben Streibl Mihály, majd 1867-tõl 20 éven keresztül Preysz József bérelte, noha már 1868-ban
elhatározta a soproni magisztrátus a fürdõ és kocsma együttes eladását. Nem sikerült. Maradtak a bérleti
szerzõdések, az ezzel járó örökös viták a bérlõkkel. Azok képtelenek voltak kifizetni a városnak a megszabott
bérleti díjakat a gyér forgalom, a fürdõépület rossz állapota miatt, plusz még ingyen kellett a szegényeknek
fürdési lehetõséget biztosítaniuk. Aztán a bérlõ kérésére 100-ra sikerült leszorítani az ingyenjeggyel
(fürdõutalvánnyal) rendelkezõ soproni szegények számát. 1887-tól Kuntzi Mihály kapuvári lakos személyében
új bérlõje lett a fürdõnek. Akkoriban a fürdõépületben 14 fürdõszoba, 1 társalgó, 1 kazánház, 1 konyha, az
emeleten 11 vendégszoba és 2 konyha volt. A kocsmaépületben l8 vendégszoba állt rendelkezésre. A siralmas
állapotú épületben elszaporodtak az egerek, patkányok, a bérlõt ezért ezek elpusztítására is kötelezték. A
szerzõdésben a bérlõ az épületek felújítását is köteles volt elvégeztetni, de ezt csak részben tudta teljesíteni. A
részleges felújítási munkák ellenére nem növekedett meg jelentõs mértékben a fürdõ forgalma. 1893-ban 145
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állandó és ugyanennyi ideiglenes vendég látogatásáról tudunk. A bérlõ nem tudott a városnak a vállaltaknak
megfelelõen fizetni, az örökös bajokkal küszködõ bérlõvel aztán pereskedés kezdõdött, mely a szerzõdés
felbontásával végzõdött. A Kuntzi által félig rendbehozatott fürdõt aztán Bürger Gyula bérelte, elõdeivel
hasonló gondokkal küszködve, aminek vége megint szerzõdésbontás lett, s ismét pályázatot írt ki a város.
Bürger Ottó személyében új bérlõ jelentkezett, s mondani sem kell, újabb pereskedés kezdõdött, minthogy õ
sem tudta teljesíteni a gyér forgalmú fürdõ sovány bevételeibõl a bérleti díj fizetését.  Hosszú évtizedekig a
fürdõ életét tehát a bérlõkkel való pereskedések, viszályok mérgesítették, s a fürdõ így nem sok örömet (és
csak sovány bevételt) jelentett Sopronnak. S ez alatt a 30 év alatt még csak remény sem volt egy teljes
fürdõfelújításra, alapos korszerûsítésre.

Egyetlen megoldás – az eladás
Sopron város kezdte megunni a bérlõkkel való örökös pereskedést, a visszatérõ gondokat, a kilátástalanságot.
Egyetlen megoldás kínálkozott: az eladás. Így akart a város megszabadulni a gondoktól, a fürdõvel kapcsolatos
terhektõl. A leromlott állapotú fürdõ elsõ árverésére 1897-ben került sor – sikertelenül. A következõ évben
egy bécsi orvos 25 000 forintért (azt is részletekben fizetve) akarta megvenni a fürdõt, de a tárgyaláson meg
sem jelent. Végül egyetlen komoly jelentkezõ maradt, Wosinszky István a Szombathelyen állomásozó 83.
gyalogezred ezredorvosa, aki 1898-ban 27 000 forintért megvette a várostól a fürdõt. A hányatott sorsú fürdõ
ezzel Soprontól elkerülve (jobban mondva: megszabadulva) végre olyan tulajdonos kezébe került, aki jó
gazdaként, tehetségével, szorgalmával és mindenekelõtt rátermettségével – a lehetõségekhez mérten –
felfejlesztette, nem túlzás azt mondani: felvirágoztatta a fürdõt. Áldásos itteni tevékenységérõl, a fürdõ akkori
életérõl a következõ számban megjelenõ cikkben számolunk be.

Dr. Kölcsei Tamás
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S p o r t h í r e k
A bajnokság kezdete óta a Balfi Se a következõ mérkõzéseket játszotta:
Osli - Balfi SE
Felnõttek: 3 : 1  Góllövõ Varga Márió
Tartalék: 1 : 1
Balfi SE – Kópháza
Felnõttek: 3 : 0  Góllövõk: Heiner Gábor, Varga Márió 2
Tartalék: 6 : 1
Balfi SE – Iván
Felnõttek: 2 : 1 Góllövõk:  Heiner Gábor, Sinkovits Zoltán
Tartalék: 4 : 2
Vitnyéd – Balfi SE
Felnõttek: 0 : 0
Tartalék: 1 : 4
Balfi SE – SFAC
Felnõttek: 3 : 0  Góllövõk: Bognár Antasl, Bognár Gábor, Horváth Zsolt
Tartalék: 3 : 1
Rábakecöl – Balfi SE
Felnõtt: 3 : 2  Gõllövõk: Bognár Antal, Bognár Gábor
Tartalék: 4 : 2
A mérkõzésekrõl Bognár Sándor a következõket mondta: A hat mérkõzésbõl három gyõzelem, 1 döntetlen és

2 vereség a mérleg., Voltak a csapatnak olyan mérkõzései, amelyeken kimondottan jól játszott, volt amelyiken

a játék kívánnivalót hagyott maga után, ám a küzdõszellemre, a csapategységre egy rossz szót sem szólhatunk.

A tartalékcsapat ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, jól szerepelt.

A nyár folyamán sikerült annyi 16 éven aluli fiatalt igazolnunk, hogy a megyei III. osztályban sikerült

bajnokságban indítani a fiatalokat, ami a környéken mindössze két csapatnak sikerült. Ebben nagy szerepe

van Vass Tamásnak, aki az edzések vezetésén kívül a szervezési és lebonyolítási munkákban is hathatósan

kiveszi a részét.

Nõi foci
Nõi csapatunk az elmúlt szombaton (szeptember 17-én) egy Szombathelyen megtartott,  nyolc csapatos nõi
tornán elsõ helyezést ért el. Gratulálunk!



Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata,  Balf  Településrészi Részönkormányzata, 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.

“Semmiféle dolgot nem lehet

sem szeretni, sem gyûlölni,

míg meg nem ismertük.”

                         (Leoardo da Vinci)
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MÉRLEG
Szeptember 23 – október 22 –ig

Most érkeztünk az évkör harmadik tartóoszlopához,
az õszi napéjegyenlõség idõszakaszához. A kör
második felének a kezdete az egyensúly és harmónia
szükségességének üzenetét hozza el számunkra. Ezt
a jelképet hordozza az idõszak aktuális csillagjegye
a Mérleg is. Az elsõ õszi jegy kardinális és levegõs.
Az élet egyik legfontosabb eleme a levegõ, amely
fõként a mozgást szimbolizálja. A levegõ jelképezi az életenergia áramlását. Talán nincs is több olyan nyelv
a világon, mint a mienk, amelyben a LEVEGÕ, LÉLEGZET és LÉLEK szavak azonos szótõrõl fakadnának.
Azonban nem csak hangzásában, hanem jelentésében is szorosan összekapcsolódik a három szó.
A levegõ elem jegyei (Ikrek, Mérleg, Vízöntõ) azokat az embereket szimbolizálják, akik számára fontos
megnyilvánulás  a gondolkodás, a kapcsolatteremtés és a beszéd. Akikbõl hiányzik a levegõ elem, nehezen
kötnek ismeretséget másokkal, mozgásuk gyakran darabos, kevéssé nyitottak az új dolgokra, maradiak.
Akikben viszont túlteng a levegõ, hajlamosak a stresszre, idegeskedésre, egészségügyi téren pedig a neurózisra,
skizofréniára, idegrendszeri elváltozásokra.
A Mérleg jelmondata: „ Én kapcsolódom.” Számára a legfontosabb, hogy mindig kapcsolatban legyen
valakivel. A harmóniát, békét, mûvészetet szereti, nagy jelentõségûek számára a külsõségek. Az egyensúly
az egyik legjelentõsebb dolog számára, ezért kerüli a konfliktusokat. Ha „rossz fát tesz a tûzre”, hazamegy és
megpróbálja elkenni, elsimítani a dolgot. Nem hazudós, csak éppen nem szeretné kiásni a csatabárdot. A
durvaságot végképp nem szereti, sértõdékeny.
Az állatöv leglustább  jelei közé tartozik, ez nem rossz, csak éppen nem találta meg azt a dolgot, amiért
érdemes felkelni.
A Mérleg gyermek kedves, mindig mosolyog. Odabújik, megsimogat és levesz a lábadról. Mikor viszont
arról van szó, hogy elpakolja játékait – mert nem rendes típus – az nem megy simán. Nem szeret
konfliktushelyzetbe kerülni, nem szabad megkérdezni tõle például, hogy mi legyen ebédre, mert az egyik
legnagyobb problémája, hogy nem tud dönteni.
Hivatásában a munkakörülményeknek nem tulajdonít nagy fontosságot, annál inkább a kollégáknak. Ki nem
állhatja a zsémbes, akadékoskodó embereket, a rabszolgahajcsár fõnököt, aki nem hagyja saját  tempójában
dolgozni. Szerk.: Kata

Egy anya férjhez adja 3 lányát, mind egy napon esküszik.
Kicsit aggódik a mama, mert még egyik lánynak se volt dolga férfivel. A
lelkükre köti, a nászútról azonnal írjanak virágnyelven levelet, hogy a
férjük ne értse. Az elsõ lány már a második nap küld egy lapot amin csak ez
áll: Nescafé. Az anyja rohan a boltba vesz egy üveggel, a címkén ez áll: Isteni az utolsó
cseppig. A második lány is bejelentkezik, a lapon egy cigi márka, az anyja rohan a
boltba vesz egy dobozzal, mi áll a címkén? Extra hosszú.
Kicsit megnyugszik, de a harmadik lány csak nem jelentkezik. Vagy 2 hét
múlva jön egy lap, elég reszketõ írással: Dél Afrika Airways. Az anyja
rohan az utazási irodába, kér egy kis reklámfüzetet és döbbenten olvassa:
naponta 10- szer, a hét minden napján, mindkét irányba.




