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Családom, hitem és hazám
Felavattuk a kultúrházat
Balfi Írek - szilveszteri oldalak

Van újra kultúrházunk, nem is akármilyen!
December 16-án a Balf apraja-nagyja összegyûlt a kultúrházavatóra. A kivilágított jégszobrok, forralt bor, a mézeskalács
mindent betöltõ illata és szívmelengetõ látványa fogadta az érkezõket. Mindenki, aki csak tehette, eljött. Eljöttek Sopron MJ.
Város képviseletében Abdai Géza alpolgármester, Sass László, a Kulturális Bizottság elnöke, Kóczán Zoltán képviselõ,
Kocsis János képviselõ, Németh Éva kult. szakreferens, Szommer Szilvia részönkormányzati szakreferens, a városi intézmények
vezetõi, köztük Rozsonits Tamás a GYIK igazgatója, Elke Schulte és Szõke Mária az Elke Alapítvány részérõl és sokan
mások. A helyi intézmények, köztük a tagiskola vezetõje Korán Mária Emília és pedagógusai, a volt részönkormányzati
képviselõk, a Balf Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kassai Róbert, az evangelikus egyházközösség elnöke, a Balfi SE
képviselõi,mind-mind itt voltak, de legfõbb szponzoraink: Mackiewicz és Gyetvai urak, a Pet-Pack Kft. vezetõi is megtisztelték
jelenlétükkel a nagy eseményt. . Természetesen meghívott vendégként vett részt az ünnepségen Horváth Ferenc fõvállalkozó,
az alvállalkozók, és mindazok, akiknek gondos keze munkája nyomán ünnepelhettünk.
Nagy taps fogadta – méltán, mert oroszlánrésze volt a megvalósulásban, sõt mi több az ünnepség szervezésében is – Kóczán
Zoltánt, a részönkormányzat volt elnökét. Kóczán Zoltán hangsúlyozta: milyen nagy jelentõségû az esemény: 16 éve nem
adtak át ilyen felújított kultúrházat a megyében… Abdai Géza alpolgármester nagyon korrekt módon az elõzõ soproni
városvezetés munkáját ismerte el és ígéretet tett a jövõbeni támogatásra. Ugyan így nyilatkozott beszédében Sass László
képviselõ, bizottsági elnök, aki az erkölcsi támogatás fontossága mellett az anyagi támogatás fontosságát említette, majd
Kocsis János képviselõ beszélt a közös ünneprõl, és arról, milyen fontosnak érzik ezt a napot a helyiek, a lakosság is. H. Nagy
Cecília, a kultúrház megbízott vezetõje a köszönet hangján szólt és arra kért mindenkit – felelõs vezetõket és Balf egész
lakosságát, hogy a korábbiakhoz hasonlóan támogassák a helyi kulturális életet, valamint terveket villantott fel a jövõre
vonatkozóan. Szabó Gyulát, Balf korábbi, népszerû tanácselnökét nagy taps fogadta, nem csoda, hiszen munkájának eredménye
volt a kultúrház felépítése a 70-es években. Mint mondta: most megnyugodott, nem volt hiába, az utódok méltók, a köztes
hányattatások után a megújult épület az lehet, amire az itt élõk szülei, az építõk is szánták: a József Attila Kultúrház. Megható
és szimbolikus pillanatok következtek: Kóczán Zoltán és Kocsis János együtt vágták át a nemzeti színû szalagot és kezet
fogtak a színpadon, jelképezve talán egy kicsit ezzel a kultúra híd szerepét. Végül a két képviselõ nyújtotta át jelképesen a
mûvelõdési ház kulcsát Balf lakóinak. Detári Katalin a helyiek nevében mondott köszönetet és vette át a kulcsot. Sopron MJ.
Város elismerõ oklevelét Abdai Géza alpolgármester adta át H. Nagy Cecíliának és Huszár Lászlónak a Balf kultúrájáért
végzett munkáért, majd a megjelentek pezsgõvel koccintottak.
Míg a pezsgõs koccintás és egyéb kulináris örömök foglalták le az ünneplõket: felkészültek a szereplõk A vendég Stroke
ütõsök méltán nagy sikert arattak, mint ahogy a helyi fellépõk, a Balfi Kórus, az iskolások kitûnõen összeállított
mûsora(felkészítõ tanár Simon Józsefné), H. Nagy Cecília versmondása, Erdõsi Bettina tánca, Nagy Balázs szavalata és
Ulrich Judit átköltött Seress Rezsõ dala is dübörgõ tapsot váltott ki. A kulturális program befejezéseként Huszár László
nyitotta meg Nagyné Samu Henrietta „Illatos álmok” c. mézeskalács kiállítását, mely Vízkeresztig megtekinthetõ a kultúrházban.
Az estét jótékonysági bál zárta: a balfi Szülõi Tanács szervezésében, a Party együttes közremûködésével: volt latintánc
bemutató, karaoke, tombola, árverés, jó hangulat, szebbnél szebb szendvicsek és sütemények. Következõ számunkban errõl,
a rengeteg felajánlásról, munkáról - és nem utolsó sorban az eredményrõl is – beszámolunk.
Köszönjük ezt a szép napot elsõsorban a volt soproni vezetésnek, Walter Dezsõ akkori polgármesternek, Kalmár István volt
alpolgármesternek, Kóczán Zoltánnak, a részönkormányzat akkori elnökének. Köszönjük a jelenlegi vezetésnek, dr. Fodor
Tamásnak polgármesternek, dr. Dobos József jegyzõnek, Abdai Géza alpolgármesternek, Kocsis János képviselõnek, hogy
lehetõvé tették a megnyitást és további támogatásukról biztosították Balfot. Köszönjük a köztisztviselõknek a Polgármesteri
Hivatalban, hogy mindenkor segítõkészen álltak mellénk. Nem utolsósorban köszönet az építõknek, vállalkozóknak és
munkásoknak. Valamint Balf egész lakosságának, akik jelenlétükkel is az ügy fontosságát hirdették.
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Részönkormányzati
hírek

Kovács Ferencné
(Rózsi néni)
Élt 66. évet

Mikorra az újság napvilágot lát, már megtörtént,
mégis leírjuk, mert jelentõséggel nagy
jelentõséggel bír. 2006. december 21-én, Sopron
MJ. Város Közgyûlésének 14. naprendi
pontjaként szerepel a részönkormányzati
képviselõk megválasztása. Az elõterjesztés
szerint úgy tûnik, a szimpátiaszavazás
eredményét 100%-osan figyelembe vették:
Kocsis János, Kovács Ferencné, Foki Gábor,
Huszár Lászlóné, Horváth Ferenc, Gál Miklós,
Ambrus Csaba, Nagy Balázs, Veiner Zsolt alkotja
a 9 fõs testületet. Az alakuló ülés dátumát dr.
Fodor Tamás, Sopron MJ. Város polgármestere
tûzi ki a törvény szerint, a választást követõ 15
napon belül.

Az utolsó években nagyon sokat betegeskedett.
Egyre jobban fogyott az ereje, egyre jobban fogyott
a türelme. Gondos, szeretõ családja vette körül,
menye Tímea lelkiismeretesen, odaadóan ápolta,
mégis feladta.- Az már az õ titka marad, hogy miért.
Sokat beszélgettem Vele régebben, tudott Õ nagyon
vidám is lenni, de az utóbbi idõben sokszor volt
igen szomorú: nem tudta elfogadni a súlyos
betegséget.
Szomorúság tölt el minket is, hogy megint eltávozott
a faluból valaki. Utolsó útjára kísértük, búcsúzott
Tõle két fia, menye, unokái, rokonai és a balfiak.
Én is búcsúzom tõle kedvenc nótájával: „Lement a
(hnc)
Nap a maga járásán…”

“A világnak leginkább olyan emberekre van szüksége, akik mások szükségével törõdnek.”
Albert Schweitzer

Köszönetnyilvánítás!
Németh Antal tb. esperes plébános úr hallókészülékére vonatkozó felhívásunkat a templom ajtóra
szándékoztunk csak kirakni, de képviselõ társaink javaslatára az újságba is bekerült.
Utólag bebizonyosodott, hogy igazuk volt, mert az újságban való megjelenés is segítette az adakozást.
Biztosan sokan nem értik, hogy miért van szükség ilyen drága készülékre, ezért szeretném elmondani, hogy
a plébános úr e nélkül teljesen süket. Halláskárosodása és az ebbõl eredõ egyensúlyi zavarai – valamint
nyugdíjas kora - miatt, már többször fontolgatta a visszavonulást, de sajnos egyelõre nem bõvelkedünk
fiatalokkal, akik helyére álljanak.
A templomi zajok kiszûrése érdekében - és a sok emberrel való fontos kapcsolattartás miatt - van szüksége
e jó minõségû hallókészülékre. Sajnos még ezt sem képes folyamatosan hordani, ezért gyakran még így is
elérhetetlen, melyért türelmüket és megértésüket kérjük. Mi képviselõk igyekszünk segíteni az elérésben,
ezért bátran forduljanak hozzánk bizalommal.
Nagylelkûségüket még egyszer – a plébános úr nevében is - tisztelettel megköszönjük, úgy a balfiaknak,
mint a betegeknek a fürdõbõl.
Az összefogásnak általában csodálatos ereje van, többen pedig nem is bõvelkednek úgy anyagiakkal, amilyen
áldozatosan adakoztak.
A Jóisten segítse, hogy vegyük észre ha valaki súlyos nehézségekkel küszködik, hiszen amikor egyszerre
több ember meggyõzõdése, hogy egyikünk támogatásra szorul, akkor talán a gyûjtési szándék máskor is
belekerülhet az újságba.
Megragadva az alkalmat, kívánunk az egyházközség nevében Mindenkinek Istentõl megáldott Boldog
Újesztendõt!
Balf, 2006.12.11.
Varga Sándorné
Csukovits Györgyné
egyházközségi képviselõ
egyházközségi képviselõ

Minden kedves Olvasónknak boldog, békés és
reményteljes Új Esztendõt kívánunk!
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Beszélgetés Kocsis Jánossal, Balf képviselõjével

Családom, hitem és hazám
Korábbi számunkban bemutattuk már Kocsis Jánost, pontosabban egy rövid életrajzot közöltünk.
Fontos, hogy Balf lakói ennél jobban megismerjék új képviselõjüket. Minden bizonnyal ez megtörténik
a gyakorlatban, hiszen számos alkalom lesz a fogadóórákon, rendezvényeken a személyes találkozásra.
Mégis az aktualitásokon túl, gondolkodásmódjából, terveibõl szeretnénk bemutatni most egy szeletet
mindenkinek, egy rövid beszélgetés keretében.
- Mennyivel változott az élete, mióta önkormányzati képviselõ lett?
- Jelentõsen változott. Lényegesen gyakrabban cseng a telefonom: keres ügyes-bajos dolgaival
Balf és az egész választókörzet. Mindenképpen szeretnék megfelelni a bizalomnak: a telefonokat
többnyire intézkedés, utánjárás, rákérdezés követi. Mint bizonyára tudják, vállalkozásom van,
át kellett alakítanom az arányokat ahhoz, hogy ez teljesülhessen.
- Hogyan fogadta, fogadja ezt a család?
- Megértéssel, szeretettel. Nem csak a munkámat, de a családi életemet is át kellett szervezni. E
nélkül a gondosan szervezett háttér nélkül szerintem nem is lehetne eredményesen dolgozni.
Feleségemre több teher hárul: eddig is sokat segített a vállalkozásban, fõként az ügyintézés és
könyvelés területén, most még többet, a gyermekek nevelése mellett. Azért úgy szervezem –
amennyiben egy mód van rá, - hogy a vasárnap a családé legyen.
- Milyennek érezte a fogadtatást Balfon?
- Még az érzések újak, igazából most ismerkedem az emberekkel, a feladatokkal, de
mindenképpen pozitív és nagyon szimpatikus, amit akár az utca embere, akár a volt
részönkormányzati képviselõk, és a helyi közösségi élet szervezõi részérõl tapasztaltam.
Nyitottan és szeretettel fogadtak. Azt, hogy ilyen összetartó, céltudatos, életét szervezni képes
közösséggel találkoztam – bevallom, örömmel és nem kis meglepetéssel fogadtam.
- Mit lát így néhány hét után problémának?
- Problémákról nem is, inkább rövidtávú, megoldandó és megoldható feladatokról beszélnék.
Gondolok pl. a Hegy utca – Bozi utca keresztezõdésében a tükör állapotára, a kisbalfi
buszmegállóra, a buszforduló környezetének, parkjának rendbetételére, eligazító és tájékoztató
táblák, utcanév táblák kihelyezésére és még sok hasonló, közvetlen feladatra.
- Mit szeretne megvalósítani vagy elérni a választókörzetnek ebben a részében?
- Az EU-s támogatásokból, és a magyar pályázati lehetõségekbõl Balfnak is részesülnie kell.
Végig kell gondolni, melyek azok a dolgok, melyekre lehetõség és szükség van, néhányról
már tudok, ilyen például a kerékpárút, melynek tervei készen vannak, de jobban ki lehetne
aknázni a gyógy- és ásványvízben, illetve a Világörökségben rejlõ perspektívákat. De várom
mindenki javaslatát.
- Végezetül szívesen fogadnánk néhány gondolatot személyes hitvallásáról.
- Családom nagyon fontos számomra, valamint a hitem és hazám. Ezt a hármat csak
összefüggésében lehet és érdemes kezelni, errõl gondolkodni. Szerintem az egyik a másik
nélkül tulajdonképpen csak üres szólam marad. Így, karácsony táján fontos beszélni a hitünkrõl,
mely számomra a jézusi tanítás: szeretet, megbocsátás és elfogadás. Gyermekeimet is így
szeretném nevelni. Hitük és hazaszeretetük fogja õket olyannak megtartani, hogy rájuk bízhassuk
(hl)
a jövõ nemzedékek felnevelését.

Kocsis János önkormányzati képviselõ ezúton is értesíti a
lakosságot, hogy fogadóóráját Balfon minden hónap elsõ
szerdáján 18 órakor tartja a részönkormányzat fogadóórájával
egy idõben, elsõ ízben 2007. jan. 3-án, szerdán.
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Mottó:
Aki ismer Balfon írt
Az tud egy újabb balfi
hírt!

A tartalomból:
Így írunk mi...

a Balfi Hírek szilveszteri oldalai
A megkésett Télapó hányattatásai
Télapó – már csak azért is, mert igaz, hogy sokan Mikulásként tisztelik, de tíz nappal Miklós
nap után kizárólag Balfon fordul elõ (és csak a balfiak tudják miért, psszt… titok!). Ám tél még
van, azaz most kezdõdik, ezért a Télapó igazán helytálló név, jelen esetben fõként!
Elöljáróban a hányattatásokhoz: kis szõlõindás Balfunkon az emberek már szeretettel és
örömmel vesznek részt a rendezvényeken, programokon, ugyanez sajnos a helyi állatokról
még nem elmondható. (Információink szerint a képzés azért megkezdõdött már részükre is
Ady Endre: A ló kérdez c. versével) A 2005-ös szüreti napok lólázadását követõen idén ezek
az állatok Télapót finomabban ugyan, de bojkottálták, így hát összeszedte energiáját és
puttonyát, gyalog járt körbe Kisbalfon, lelkesen szüntelen rázta csengõjét. Ettõl aztán az
egyébként sem igazán vendégszeretõ házõrõzõ ebek rosszat sejtve egységbe tömörültek,
mire Télapónk feladta, menekülni kezdett. De…
De nem minden Télapó bírja igazán a hideget, ezért indulás elõtt vastag, meleg nadrágot
húzott a kötelezõ, viszont vékony télapó-piros alá. A bajok itt folytatódtak: menekülése során a
szép piros, ám feszes nadrág elhasadt, az alatta levõk, demonstrációs ruházat és nadrág is
elcsúszkált a helyérõl. Így nem maradt más hátra, árva Télapó próbált idejében visszaérkezni
a fõútvonalon bandukolva a kultúrházhoz, a rá váró gyerekek körébe. Eláruljuk, hogy nem
csak a gyerekeknek sikerült örömet szereznie: kényszerûségbõl meg-megállt egy útszéli
bokornál, nadrágját igazgatta. Az arra járó autósok dudálva, villogva fejezték ki tetszésüket és
hálájukat a december 15-i, elég bizarr, magányos, megkésett, úgy tûnt, éppen dolgát végzõ
Télapó látványáért. A kultúrházba érve elsõ szavai voltak: nagyon elfáradtam. Kevés kijelentés
hangzik manapság ilyen hitelesen. Nem is csoda, hisz Lappföld messze van.

Egy áruházi blokkról... Ha egy
“pillanatnyilag nincs” most 1255 Ft-ba
kerül, mennyibe fog kerülni jövõre?
Gyanúnk, hogy ezt a terméket, a nincset,
nagyon sokan szeretnék kicserélni majd
valami másra, tehát jól õrizzék meg a blokkot!
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Mottó: Amit látunk, nem biztos hogy nézzük,
ezért a szemünk (majdnem) gömbölyû. (Névtelen balfi szerzõ)

Mit üzennek a csillagok?
(Görbe szilveszteri horoszkóp)
Ma a csillagok egy része, különösképp a vörös csillag semmilyen hatással sincs, de a tizenkét
fehér csillaggal közös házban vagyunk, ez egy újfajta együttállás, s mint ilyen erõteljesen
befolyásolhatja mindennapjainkat. Korábban a Nyilas (hat elemivel) próbált vonzást gyakorolni,
és néha együtt állt a tüzes jegyû Luciferrel. Ezzel ellentétben az állatövek ma is gyakoriak, mint
például a krokodilbõr vagy marhabõr öv. Az Oroszlán már kora reggel belépett a Mérlegbe, volt
vagy három mázsa, ezért a Mérleg kiakadt, mivel minõsege éppen tele volt tûztrigonnal. Sem a
Bak, sem a Kos nem akar a Szûzzel összejönni, ami azt példázza, hogy egy szûz is lehet randa,
ha fényháromszöge nem látszik. Ettõl azért a vizes Halak vígan vannak, a szárazak kevésbé, az
olajosak pedig más dimenziókban. Szilveszter nem a Vízöntõ ideje, szomorúan vonul félre a
pezsgõspohárral a koccintások napján, vagy ha mégis vizet öntött sutyiban jóelõre a borba,
nehéz idõk elé néz, lehet, hogy a Mérleg lesz rá hatással.
Ezen a napon nem érdemes elhalálozni, huszonnégy órát dolgozni, hátha azt is viccnek veszik.
Ez a nap kifejezetten sok gondot okoz a pincéreknek, humoristáknak, viszont a csillagok állása
anyagi sikereket ígér konfetti- és papírtrombita árusoknak, vendéglátóipari egységek
tulajdonosainak. A mai napon este ne próbáljunk adóbevallást készíteni, szmokingra köpni és ha
már közvetlen kontaktusba kerültünk a Földdel és mindenütt Ikreket látunk, vegyünk egy mély
Levegõt, hiszen holnap Újév!
Szerk.: Kata helyett HL

Dr. Tamás Kölcsei
(alias kivételesen HL)

Nincsenek táblák
Jár az idegen Balfon és nem tudja, hol fekszik Mari néni ebéd után. Ki hol fekszik és kivel,
fogalma sincs. Csak téblábol, ám ha ráérésük okán kompetens és elég ittas személyekhez
fordul, igaz több fröccs árán ,de megkaphatja az infót. Szervezzünk, próbálkozzunk! Készítsünk
táblákat arról, hogy miért nincs tábla. Nem jelentõs összeg egy darab kartonpapír. Írjuk rá jó balfi
vízzel: legyen tábla, ha mégsem látszik, hassunk oda, hogy az önkormányzat tollról gondoskodjon.
Ez a település megérdemli, hogy ne idegen tollakkal ékeskedjen. Mértnincsenek táblák?
Mértnincsenektáblák? Mértnincsenektáblák? Mértnincsenektáblák? Heee?

Tisztelt és Nagyrabecsült Munkatársaim! Remélem nem nehezteltek! Boldog Új Évet kíván Nektek külön is: A szerk
A rendõr esküvõi fotóin miért csak az idõsebbek
látszanak?
- Mert a Traffipax csak 50 felett fényképez.

- Miért nem szerepelt Bruce Willis a Titanicban?
- Mert mindenkit kimentett volna.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A kisgyerekek esküvõst játszanak, a nagymama elhûlve fülel: - Jogod van hallgatni. Bármi, amit
mondasz, felhasználható ellened. Jogod van ügyvédet hívni. És most, csókold meg a
menyasszonyt! ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A kisunoka megkérdezi a nagypapát, mi az, hogy átlag. Nagypapi mond egy példát:
- Te 8 éves vagy, én 80, tehát ketten együtt 88 évesek vagyunk, vagyis átlagban 44 évesek,
ami a legszebb férfikor. De te se tudsz mit kezdeni a nõkkel, meg én se!
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Dr. Kölcsei Tamás

Az európai bortúltermelés a balfira is
kihat?
Kétségtelen, hogy Balf a soproni borvidék szerves részeként jelentõsen hozzájárul e táj bortermeléséhez,
különösen a híres Soproni Kékfrankos hírnevének növekedéséhez. Pár itteni borosgazda szép eredményekkel,
rangos kitüntetésekkel, helybeli és messzi földrõl is idejáró vevõkörrel büszkélkedhet. Sokunkban gyakran
felvetõdik a kérdés, hogy a külföldi nagy árukínálat nincs-e kedvezõtlen hatással az itteni termelõk értékesítési
esélyeire. Ha alaposan megnézzük a külföldrõl érkezõ borok dömpingjét, nem sok jó elé néz a hazai
borgazdaság. S ha ezt az általános országos helyzetet Balfra, az itteni borértékesítés pozíciójára kivetítjük,
akkor elég nagy borúlátásra van okunk.

Túltermelés az Európai Unióban
Hazánk mint a világ legnagyobb bortermelõjének és borfogyasztójának, az Európai Uniónak tagja, nem
mentes az EU-t érintõ kedvezõtlen jelenségektõl. Közismert tény, hogy a közösség túltermeléssel küszködik.
A krónikus túltermelés, a csökkenõ közösségi és hazai fogyasztás, valamint az éles tengerentúli verseny
példa nélkül álló méretû európai borválságot okozott. Az Európai Unióban már bevett gyakorlat, hogy fizetnek
a bortermelõknek készletük egy részének megsemmisítéséért (ami minden évben többmilliárd palackbort
érint!). Franciaország, mint nagy történelmi múltú bortermelõ nagyhatalom bortermelõ vidékein lepárolják
az idei termés egy részét és nem csak az asztali, de a minõségi borból is majdnem tiszta alkohol lesz,
amelyet aztán fertõtlenítõ és tisztítószerek gyártásához használnak fel, vagy üzemanyag-adalékként. Van
olyan bor is, amelyet talajjavításra visszaszállítanak a termõterületre. Megdöbbentõ megoldás, ha ez egyáltalán
az! Egy vitatott új EU terv szerint csökkentenék Európa bortermelését. A lepárlás helyett nagy szõlõterületeket
irtanának ki. Mintegy 40 ezer hektárnyi szõlõskertet számolnának fel a következõ öt év folyamán a
közösségben. Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban a bortermelõk egységes frontba
tömörülnek a javaslat ellen. Mivel azonban minden évben egyre több bort párolnak le, ez 2005-ben 2,8
milliárd litert jelentett, de még az EU terv leghevesebb ellenzõi is elismerik, hogy valamit tenni kell. Az
elmúlt évig csak a legolcsóbb asztali borokat párolták le, most azonban már minõségi borokat is.

Értékesítési gondok
Nagy probléma az, hogy a bort nem lehet eladni. Az európai borok a boltok polcain maradnak, mert a
fogyasztók az egész világon Chile, az Egyesült Államok, Dél-Afrika és más országok borospalackjait
választják. A tengerentúli verseny azonban nem az egyetlen oka Európa borproblémáinak. Az öreg földrész
változó ivási szokásai is nagymértékben közrejátszanak. A borfogyasztás csökken a kontinensen, és ebben
vezet a nagy borivó Olaszország és Franciaország. Sokan bíznak viszont a kivitel fellendülésében, Indiára és
Kínára hivatkozva, ahol a kialakuló új középosztály kezdi megkedvelni a bort. Ezek talán új, nagy felvevõ
piacok lesznek, a kérdés – mikor.

Hazai helyzet – és kilátások
A hazai bortermelést természetesen az Európai Unió bortermelési gondjai nem hagyják érintetlenül, ráadásul
azt a sajátos „magyar specialitások” tovább nehezítik. A hazai helyzetet a nagy elvonások, gazdasági hátrányok
mellett a hatékony támogatások hiánya is nehezíti. Az EU-ban oly népszerû környezetbarát termesztési és
termelési módszerek támogatásában anomáliák jelentkeznek, amit a nemzeti támogatási önrész hiánya tovább
fokoz, s irreálisan magasak a hatósági díjak. A borforgalmazást serkentõ marketingre nem áll rendelkezésre
pénzforrás. A hazai ültetvényfelület túlzottan nagy, sok az idõs, tõkehiányos állomány, elaprózódott az
üzemméret, ezért feltétlenül szükség lenne szerkezetátalakításra. A kivágásokról, továbbra sem lehet
lemondani, de ennek mértékét nemzeti hatáskörben (és nem EU-s „utasításra”) kellene végrehajtani. A
magyar álláspont szerint lepárlást csak krízis esetén kellene elrendelni. A borszakma azt szeretné, ha sikerülne
Brüsszelt jobb belátásra bírni a magyar érdekek érvényesítésében, hogy a magyar borgazdaság a borpolitikának
ne szenvedõ alanya legyen. Talán a magyar érdekek hatékony brüsszeli védelmét követõen a balfi borászokra
is gondtalanabb és szebb idõszak köszönt be. Ezt kívánjuk nekik a borivók és nem-borivók nevében.
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A számítógépes tanfolyam
résztvevõi az iskolában
gyakorolhatnak januártól

Köszönet az
elismerésért
Nagyon jól esett, hogy kettõnk évtizedes, Balfért
folytatott kulturális tevékenységét, munkáját
elismerõ oklevéllel jutalmazta dr. Fodor Tamás
polgármester úr. Köszönjük neki, és köszönjük
annak (azoknak) aki, vagy akik ezt indítványozták,
akik erre érdemesnek tartottak minket. Igazán
meglepetésként ért bennünket: pontosan azon a
csodálatos estén ami hosszú évek, kemény
munkájára és küzdelemére tette fel a koronát:
átadhattuk a balfiaknak a kultúrházat, olyan
állapotban amilyennek a XXI. században lennie
kell. Persze a harcot nem egyedül vagy nem ketten
vívtuk és nem ketten nyertük. Tudjuk jól, semmire
sem mentünk volna, ha Önök, ha hivatalos és civil
szervezetek, szponzorok nem segítenek, ha helyi
lakosok nem töltik meg rendezvényeinket,
tanfolyamainkat élettel, ha nem kérdeznék mára
egyre többen: miben segíthetek? Ez, és persze az
elismerés is megerõsít minket, kettõnket: nem volt
hiába. Erõt és hitet ad a továbbiakhoz. Köszönjük.

Huszár Lászlóné (H. Nagy Cecília) és
Huszár László
Minden balfi háztartásba
ingyenesen eljut!

* HÍREK
BALFI

A szervezõk nevében köszönjük, Sípos Ferencnek, a
Petõfi Iskola igazgatójának és Korán Mária Emília
tagiskola vezetõnek, hogy a mûködtetésükben lévõ balfi
Internet-Klubot díjmentesen rendelkezésre bocsátják
a számítógépes tanfolyam résztvevõinek, hogy ott
gyakorolhassák az elméletben és projektoros
számítógép használatban bemutatottakat, annál is
inkább, mert a mûv. házban egyelõre nincs
internetkapcsolat és megfelelõ számú gép a
gyakorláshoz, de otthon sem mindenkinek áll
rendelkezésére ez a lehetõség. Ezzel nagy mértékben
megkönnyítik közmûvelõdési feladatainkat.

Gratulálunk
Örömmel tudósítunk arról, hogy a Balfi Kórus Baader
Erik karnagy úr vezetésével december 15-én, pénteken,
szép sikerrel szerepelt a soproni Karácsonyi Vásár
mûsorában.
Gratulálunk ehhez és az eredményes, egész éves
munkához, amit a kórus évzáró összejövetelen ünnepelt.
*
Gratulálunk Baaderné Pócza Évának, aki december 14én, a Hûség Napján rangos kitüntetésben részesült
Sopron Mj. Város Önkormányzatától: Humanitás díjat
kapott. Vele szándékaink szerint. következõ
számunkban beszélgetünk

Köszönet
Szeretném még egyszer megköszönni a
lehetõséget, hogy az újonnan átalakított balfi
kultúrházban elsõként kezdeményezhettem egy
kiállítást. Nagyon remélem, hogy ez által sikerült
elindítanom egy folyamatot, vagy csupán
bátorságra ösztökélni másokat, hiszen
mindannyiunkban ott rejtõzik valami, csak nem
merjük, nincs elég kitartásunk és bátorságunk
felszínre hozni azokat. Legyen az bármilyen ötlet,
az ajtó mindenki elõtt nyitva áll, de meg kell
dolgozni érte. Engem is örömmel fogadtak, mikor
elõhozakodtam az elképzelésemmel. Ezért külön
köszönet Huszár Lászlónak és kedves feleségének,
Cili néninek, a kiállítás összeállításában,
lebonyolításában való segítségért, a gyönyörû
beszédért, a még szebb virágcsokorért és mindazért
a sok-sok odaadó munkáért, kedvességért amivel
ezalatt az idõ alatt viszonyultak hozzám.
Köszönöm.:Nagyné Samu Henrietta

Kedves Télapó!
Köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk, Rezsõ és Lina
krampusszal. Tudjuk, hogy te voltál az igazi Télapó. A
legszebb és legigazibb, akit eddig láttunk. Köszönjük,
hogy elhoztad a csomagokat, virgácsot.
Szót fogadtunk, jól vagyunk, jól tanulunk. Egy kérésünk
lenne már csak hozzád. Szóljál légy szíves a Holle
anyónak, jobban rázza meg a dunyháját, mert még
mindig nem hullik itt a földön, pedig nagyon várjuk.
Reméljük jövõre is találkozunk. Mi várni fogunk
nagyon!
Mégegyszer köszönjük : Tóbi Róbert, Tóbi Bettina és
Tóbi Patrik
U. i: Reméljük, ízlett a tej, amit az ablakba tettünk
Neked.
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“Semmiféle dolgot nem lehet
sem szeretni, sem gyûlölni,
míg meg nem ismertük.”
(Leoardo da Vinci)

A hónap gondolata:
”Életünk minden pillanatában törekednünk kell rá, hogy ne
azt leljük meg, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem azt,
amiben közösek vagyunk.” RUSKIN

BAK
December 21 – január 20
Az állatöv tizedik és utolsó föld elemû jegye. A téli Napfordulóval
kezdõdik, s a fény születéséhez a lelkesítõ tûz energián kívül
nélkülözhetetlen a biztonság, stabilitás, amit a föld elem minõsége adhat
meg. A föld jegyûek a „formák” világához hangolódtak, amely az
érzékszervek és a gyakorlati gondolkodás szerinti valóságot jelenti.
Ragaszkodásuk a gyakorlati világhoz nagyon sokszor korlátokat szab a fantáziájuknak, s túlzottan csak arra
figyelnek, hogy a dolgok önmagukban milyenek, vagy milyennek látszanak. Ez gyakran csõlátáshoz, beszûkült
látásmódhoz vezet. Igaz, hogy a föld a passzív, befogadó elemek egyike, erõssége szívósságában és kitartásában
rejlik, s ez képessé teszi õket arra, hogy boldoguljanak.
A Bak az ellentétek jegye: „Ha felmegyünk egy magas hegyre és úgy érezzük, odafönt vagyunk, a mélység is
jelen van a lábainknál.”
A jegy minden szülöttje rendelkezik a boldogulás képességével, de ha ezt nem ismeri fel és életszemlélete is
pesszimista, e képessége elsorvad, kihasználatlan marad.
Meghatározó tulajdonságuk a hagyománytisztelet. Legnagyobb kihívás a Bak számára megtanulni az alázatot.
S itt nem megalázkodásról van szó, hanem a dolgok elfogadásáról a megismerés és a tudás segítségével.
Legnagyobb erényük a türelem és az éleslátás, de gyakran önbizalomhiányban szenvednek, ezért meg kell
gyõzni, hogy bátran bízzon e képességeiben.
Családjának, társának minden szükségletét maximálisan kielégíti, kivéve az érzelmi melegséget, ehhez
többnyire nincs érzéke.
A Bak szülõ gyermekeit nagy szigorral neveli, pedig a szeretet kinyilvánítással több eredményt érne el. A
Bak gyermek általában jobban szereti a felnõttek társaságát, mint kortársaiét, ezért koránál idõsebbnek,
érettebbnek néz ki és így is viselkedik.
A Bak szülött általában sokszor gátlásos, szégyenlõs, csak ha erõt vesz magán, úgy tud elõtérbe kerülni. Ha
vezetõ, akkor is inkább a háttérbõl irányít és nem hangoskodással vívja ki igazát és tekintélyét, de nem áll
félre, ha küzdelemre kerül sor, igazáért erõs akarattal kiáll, nem könnyû õt legyõzni vagy visszavonulásra
kényszeríteni.
Jellemzõ foglalkozásai: építész, bányász, kõmûves, földmûves, szobrász, politikus, diplomata, tanár órás,
magas beosztású vezetõ.
Egészsége: érzékeny a csontrendszere, bõre és fõleg a térde, meszesedésekre, kõképzõdésekre hajlamos.

Szerk.: Kata

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.
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