BALFIHÍREK
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A tartalomból:
Rémhírek az iskoláról

Részönkormányzati hírek
Lesz kábeltévé Balfon!
Sporthírek

Rémhírek az iskoláról
A szájról szájra terjedõ mendemondák közé tartoznak
a rémhírek. Valaki hallott valahol valamit, csak nem
azt és nem úgy… Persze ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy kampányidõszak van… Egyszóval, kedves
Olvasó, a balfi iskola bezárásáról szóló hír nem igaz.
A félreértés talán onnan származik, hogy valóban esett,
esik arról szó (a késõbbiekben a fejleményekrõl
tájékoztatjuk Önöket!): nem indul elsõ osztály idén
Balfon. Valószínûleg ez sem igaz, de ez volt a hír alapja.
Megkérdeztük az illetékeseket, akik határozottan
cáfoltak. A részönkormányzati képviselõk pedig –
minden rosszindulatú híreszteléssel ellentétben – nem
hogy szavaztak volna iskola-ügyben, de nem is
tárgyaltak az adott témáról, ám ha valaha ilyen
elõterjesztés kerülne az asztalra, a mostani álláspontok
szerint biztosan nem támogatná a testület. .

Szeretettel
köszöntjük a
balfi
lányokatasszonyokat
a
Nemzetközi
Nõnap
alkalmából!

III.
O8.

Lesz kábeltévé és szélessávú internet a közeljövõben nálunk is!
A miskolci PR-TELECOM ZRT. kivitelezésében már megkezdõdtek a munkálatok, hogy végre Balfon is
legyen kábeltelevízió. A project a megvalósítás stádiumában tart. A cégtõl kapott tájékoztató alapján már
árakat is tudunk közölni.(Táblázatok a harmadik oldalon) Az adatok ugyan jelenleg tájékoztató jellegûek, de
minden valószínûséggel ezekkel számolhatunk. Az újság megkereste a PR-TELECOM vezetését, akik
készséggel álltak rendelkezésünkre.. Mindenesetre a szükséges engedélyek és tervek folyamatban vannak
már, sõt a kivitelezés elsõ lépése is megkezdõdött Kisbalfnál, a kábelfejek áthozatalával.
Kendi Péter, a cég marketing igazgatója kérdéseinkre, e-mailben a következõképp tájékoztatta Olvasóinkat:
A balfi kivitelezés megkezdéséhez az építési engedély kézhezvétele után, betartva a szokásos jogerõre
emelkedés és munkaterület átadási idõket, kezdhetünk hozzá. (15 nap jogerõre emelkedés, 15 nap munkaterület
átadási meghirdetés a legelsõ kivitelezhetõségi idõpont)Ha az engedélyt a tervezett idõpontban megkapjuk,
akkor április elején megkezdjük a hálózat építést.
A kivitelezés és élesztés ( 3 node ) 1 hónapnál nem vesz többet igénybe. Ebben az esetben terveink szerint május
végére, június elejére várhatók az egyéni lakásbekötések. Természetesen errõl elõzetesen tájékoztatjuk a
lakosságot. Az tájékoztatóban szereplõ tarifákhoz hasonló kondíciókkal lesz elérhetõ a szolgáltatásunk, és
mint minden új területen, itt is tervezzük a bevezetõ idõszakban alkalmazandó kedvezményrendszert.
Természetesen ez továbbra is tájékoztató jellegû információ, hisz a kivitelezés befejezésének idejére alakítjuk
(táblázatok a 3. oldalon)
ki végleges ajánlatunkat.
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Részönkormányzati hírek
Ezúttal a részönkormányzat két ülésérõl is beszámolunk.
Az elsõ – rendkívüli ülés – témája február elsején Sopron MJ. Város költségvetésének elsõ körös tárgyalása
volt, a részönkormányzat az anyagot megtárgyalta és elfogadta, mivel Balf számára is kedvezõ lehetõségeket
tartalmaz. (Ezek ismertetése a második ülés anyagánál.)
A rendkívüli ülés második napirendi pontjaként a testület a balfi Ifjúság Klub mûködésével kapcsolatban
felmerülõ panaszokkal foglalkozott, ezért taggyûlésre hívta a fiatalokat, meghallgatva õket is. A képviselõk
úgy foglaltak állást, hogy az Ifjúsági Klub megszüntetése és bezárása nem cél, noha tudják jól, hogy a
jelenlegi elhelyezés kompromisszumos megoldás a mûv. ház felújításáig, de a következõkben el kell kerülni
a település és klub mûködési rendjét sértõ megnyilvánulásokat. Ennek érdekében a testület úgy határozott,
hogy az Ifjúsági Klub tagjait figyelmeztetésben részesíti, azzal a kitétellel, hogy ismétlõdõen felmerülõ
panaszok esetén a tevékenység felfüggesztése is indokolt lehet. A jelenlevõ klubtagok ígéretet tettek arra,
hogy gondosabban figyelnek az emberi együttélés alapvetõ szabályaira.
*
Február 22-én szerdán került sor a részönkormányzat soros ülésére, melyen elsõ napirendi pontként Sopron
MJ. Város költségvetésének második körös (rendeletalkotás) anyagát tárgyalta. Amennyiben a soproni
Közgyûlés a költségvetést így, ebben a formában elfogadja, Balfot a következõkben érinti:
1. A költségvetés tartalmazza a balfi mûvelõdési ház felújítását, erre 30 M. forintot irányoz elõ, ami
azt jelenti, hogy rövidesen megkezdõdhetnek a munkálatok.
2. Elõirányzat 5 M forint a balfi, Fõ utca járdáinak rekonstrukciójára.
3. Elõirányzat az ivókút tervezésére (Ásványvíz Üzem)
4. Balf ivóvízellátásának tanulmányterve
5. Sopron közigazgatási határain belül mûködõ mikro- kis- és középvállalkozások kamattámogatása a
Thurner Mihály Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében, pályázat útján (errõl részletes
tájoztatást a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak majd az érdeklõdõk.)
6. Sopront Balffal összekötõ kerékpárút tervezése
7. A részönkormányzat költségvetése a tavalyihoz hasonlóan 2,5 M forint.
(fenti összeg felosztására a költségvetés elfogadását követõ ülésen kerül sor.)
A részönkormányzat az elõterjesztést támogatta, néhány kiegészítõ javaslattal: Foki Gábor észrevételezte,
hogy a kisbalfi buszmegállók megközelítés csak az úttesten lehetséges, nincs járda, ezért meglehetõsen
balesetveszélyes. Ambrus Csaba szintén balesetforrásra hívta fel a figyelmet: a buszmegállónál a Hegy
utca és Bozi út keresztezõdésénél elhelyezett tükör megkopott, cserére szorulna, mert csak segítségével
láthatja be a Bozi út felõl érkezõ forgalom a keresztezõdést. Ambrus Csaba észrevételezte továbbá, hogy a
buszmegálló környékén vasak állnak ki a taljból, itt betonozni kellene. Szintén õ kifogásolta a
buszmegállóban elhelyezett telefon-alközpont erõsen leromlott esztétikai állapotát, javaslata szerint legalább
egy külsõ festésre szükség volna. Horváth Ferenc felvetette, hogy hiányzik a falugondnok, megoldást
kellene találni.
*
A következõ napirendi pontban Kóczán Zoltán tájékoztatta a megjelenteket, hogy sikerül (elõreláthatólag
március 15-tõl, a költségvetés elfogadásának függvényében) a balfi mûv ház irányításának személyi feltételeit
megteremteni. A mûvelõdési ház a Gyermek- és Ifjúsági Központ szervezeti keretében, de önállóan dolgozhat.
A részönkormányzat ezután egyhangú szavazással Huszár Lászlónét javasolta a kultúrház vezetõi teendõk
ellátására.
*
Végül Kóczán Zoltán elmondta, hogy elhárultak a jogi és pénzügyi akadályok a kábeltévé hálózat kiépítése
elõl, az ügy a megvalósulás útján van. (Ld. külön cikkünket)
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Ovifarsang

Balfi lányok
Tunéziában

„Itt a farsang, áll a bál”
Igazi farsangi hangulat, parádé volt február
17-én, pénteken 9 órától az óvodában.
Felvonult itt nagyorrú elefánt, tapsik
tömkelege répát ropogtatva, törpe,
királylányok, bohóc sok léggömbbel.
Szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb
jelmezekben: a csiga vitte a házát, a
k a t i c a b o g á r a p ö t t y é t – é s m e g h o z t a,
elõvarázsolta minden kis gyermek jó hangulatát
a varázsló. Látszott, hogy a szülõk, óvónénik,
dadusok „készültek”. Szeretettel és örömmel.
Mindent a gyermekekért. – Jó volt! Igazi
farsangi buli. Én is szeretnék Balfon óvódás
lenni!
(hnc)

Nagy megtiszteltetés érte apró településünk
három ifjú hölgyét. Kovács Tímea, Lakatos
Adrienn és Lakatos Hajnalka Tunéziában
szerepel február utolsó hetében.
A lányok a Soproni Majorett csoport tagjai. Az
egyesületet vendégszereplésre hívta Sousse,
Tunézia 13. legnagyobb városa.
Az egyesület vezetõje tizenhárom legjobb
táncosát viszi, s ebben az élmezõnyben nagy
örömünkre a három balfi lány is benne van.
Szereplésükhöz sok sikert kívánunk! Térjenek
haza sok szép élménnyel és a sikerekkel!

Kábeltévé és internet díjszabás tájékoztató (folyt. az 1. oldalról)
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Dr. Kölcsei Tamás
Közelünkben egy mesés kisváros
Ruszti kirándulásom élményei
Balfi ottléteim során többször megfordultam a közeli Ruszton, fõleg kerékpárral a
fertõrákosi határátlépõn átkerekezve. Minden alkalommal megcsodáltam a városkát,
melynek szépségével, hangulatával valahogy nem lehet betelni. Kerékpárúton kb. 20
km-re van Balftól, s az osztrák oldalon kitûnõ út vezet Mörbisch-en át Ruszthoz – a
Fertõ-tó és a szõlõültetvények között kanyarogva. Már maga a kerékpározás ilyen mesés
környezetben nagy élmény, hát még a városka megtekintése ! Biztos voltam, hogy a
balfiak többsége már megcsodálta Rusztot, de ismerõseim között kérdezõsködve szinte
megdöbbentem: alig voltak innen az oly közeli – az osztrákok által annyira nagy becsben
tartott – városkában. De miért is szép Ruszt és mirõl annyira híres ?
A Fertõ-tó partján fekvõ mindössze 2000 fõ lakosú kisváros a régi Magyarország legkisebb szabad
királyi városa. Szokás a gólyák és a nemes bor városának is nevezni. Az elsõ írásos nyom a városról 1317re nyúlik vissza, s elõször 1385-ban említik meg a nevét (Rust). 1470-ben piaci jogot kapott, majd 1524ben Mária királynõ megadta a rusztiaknak azt a jogot, hogy a hordóikra egy koronával ellátott R betût
égessenek, mely révén hatalmas vámelõnyökhöz jutottak. Ez az „R” jelzés azóta is szerepel a ruszti borokat
tartalmazó hordókon. 1681-ben Lipót osztrák császártól (60 ezer gulden és 30 ezer liter kiváló ruszti bor
fejében) elnyerték a szabad király városi jogot.
Az útikönyvek Rusztot joggal a Fertõ-tó ékszerdobozának titulálják. A reneszánsz és barokk hangulatú
kis házak, a kúszónövényekkel ellepett, fehérre festett kõkerítések között sétálva egy-kettõre magával ragad
e bájos kisváros nyugalmat, rendezettséget sugárzó hangulata. Fõszezonban a turisták kedvelt kirándulóhelye,
de találunk a közelben több wellness-szállót, köztük négycsillagosat is. Sétánk során megnézhetjük a
Halásztemplomot, a városka legrégibb mûemlékét, mely a XII. században épült. A XIII. században készült
a gótikus Mária-kápolna, amelyet a legenda szerint Nagy Lajos király lánya hálából építtetett, amiért a
Fertõ-tavai halászok egy viharos kimenetelû kirándulás alkalmából megmentették az életét. A templom
belsejében középkori freskókat találni, melyek a tartomány legrégibb freskóinak számítanak. A templomot
a törökök ellen fallal vették körül, de így is többször lerombolták. Maga a város azért közel sem szenvedett
annyit a törököktõl, mint egyéb magyar városok, minthogy itt állomásozott a Thököly-felkelésben részt vett
egyik csapat, s Thököly közismert Habsburg-ellenessége miatt a törökök a városhoz kíméletesebbek voltak.
Megcsodálhatjuk a XVI. században épült evangélikus lelkészlakot, s benne a Hajnóczy Károly által a XVIII.
században alapított gazdag könyvtárat. Mellette látható az evangélikus templom, ahol a felfedezés örömével
magyar feliratot találtunk, mellyel az egy évszázaddal korábbi Millenniumnak állítottak emléket. Az
egyemeletes Városháza épületének magja a XVI. századból származik. A XVII. században épült a
Szentháromság templom, melynek érdekessége, hogy eredetileg az evangélikusoknak épült, majd 1680ban a katolikusok tulajdonába került. A tópart felõl közeledve megpillantjuk a régmúlt hangulatát idézõ
Városkaput és a tõle nem messze lévõ (1614-ben épült) lõportornyot. A Városkapu 1512-ben épült, elõbb
fából, majd a törökök pusztítását követõen kõbõl újjáépítették. A Rathausplatz közelében hangulatos
erkélyekkel, kõszegélyû kapukkal díszes lakóházakat csodálhatunk meg, melyek udvarára bemerészkedve
újabb esztétikai élményben részesülhetünk. Közülük is híres az „Isten szeme” ház, amely a XVIII. század
második negyedében, barokk stílusban épült, jellegzetessége a zárt sarokerkély az „Isten szeme”
dombormûvel. A hangulatos, virágokkal díszített, régi házakat nemcsak kívülrõl tekinthetjük meg. Számos
régi épület kapuja nyitva áll, az udvaron kis éttermek, borozók, vagy egyszerûen csak virágcsendéletek
fogadják a kíváncsiskodókat.
Ruszt híres mint borvidék is. Hosszú múltra tekint vissza a szõlõ- és borkultúra. Amikor a filoxéra
miatt ki kellett pusztítani az ültetvényeket, az ellenkezõ gazdáknak fegyveres katonák jelenlétében kellett a
hálátlan munkát elvégezni. Az újratelepítéshez Sopronból hoztak ellenálló amerikai szõlõoltványokat. A
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dombokra felkúszó szõlõültetvényekrõl zamatos vörösbor kerül a palackokba. A szõlõültetvények össznagysága
500 ha körüli. A ruszti bor híre – akárcsak a magyar tokajié – messze földre eljutott. Goethe egyik írásában a
ruszti bor zamatát dicséri, s arról is tudomásunk van, hogy a gyászos véget ért Titanic luxushajó itallapján is
szerepelt a nemes nedû. A ruszti ültetvényekrõl származó borok zamatának kialakításában bizonyára nemcsak
a nap sugarai, de a Fertõ-tó vízérõl visszaverõdõ sugarak is elõnyösen hatnak. Amint a szõlõültetvények tájára
vetõdünk, megcsodálhatjuk az ottani szõlõk gondozott állapotát, szinte alig lehet a sorok között gyomot találni.
Szorgos kezek dolgoznak, igen gyakran magyar szó üti meg a fülünket – jelezve, hogy tõlünk nagyon sokan
átjárnak ide dolgozni. A kisváros másról is nevezetes: A város jelképe a gólya. Sok ház kéményén látni a
magyar szemnek oly kedves madár fészkeit.
A rengeteg gólyafészket látva a kellemes ruszti kirándulás után Balfra visszatérve szemünkkel
megsimogatjuk a Fõ utca-Fertõ utca sarkon álló villanyoszlop tetején árválkodó - egyetlen - balfi gólyafészket.
De nem csak ebben jelentkezik hiányérzetünk. A csodálatos hangulatú, szép Fertõ-parti városka után Balf oly
szürkének, unalmasnak, rendezetlennek tûnik. Még jó, hogy fáradtan betérhetek kedves ismerõsömhöz (Cs.I.hoz), akinek hangulatos, patinás rendezettségû pincéjében baráti szó és egy pohár balfi bor mellett fejezhetem
be az élménydús napot. Megállapítom, hogy az õ bora nekem legalább annyira ízlik, mint a rusztiaké, akik
boráért hajdan az osztrák császár szabad királyi városi jogot adott. Ja kérem, ha ismerte volna Lipót császár
a balfiak borát is…!

Balfi Ovi
Az Új évet kipihenten, teljes létszámmal kezdtük el. Nagy izgalommal vártuk a Habakuk Bábszínház „Holle
anyó” c. darabját. A megszokottaknak megfelelõen szépek és esztétikusak voltak a bábok és a kellékek.
Gyermekeink nagyon élvezték az elõadást, a szereplõkkel azonosultak.
Február elején szülõi értekezletet tartottunk. Örömünkre a szülõk 90%-a részt vett.
A leendõ elsõ osztályos tanítónõ (Horváth Hajnalka) ismertette az iskola profilját, az elvárásokat és szabadidõs
lehetõségeket. A szülõknek nagyon tetszett ez a fajta tájékoztatás. Gyermekeink az iskolai elõkészítést nagyon
várják, és mindig beszámolnak az eseményekrõl. Örömünkre szolgált, hogy az elsõ alkalommal megtartott
fogadóórán több szülõ is érdeklõdött gyermeke után.
Az óvodai farsang vidáman, sok játékkal telt el. Nagyon szép jelmezeket láttunk.
Megkezdtük az uszodai foglalkozásokat. Gyermekeink nagyon szívesen vesznek részt. A foglalkozások
eredményesek. Varga Imre edzõ ismerõsként fogadta a gyerekeket. Bizalommal fordulhatnak hozzá.
Hagyományainknak megfelelõen, az úszás utolsó alkalmára (március 10./péntek) a szülõket is szeretettel várjuk.
Március közepétõl ismét új gyerekeket fogadunk, amire a gyerekek és mi felnõttek is készülünk.

Az utolsó évek imádsága
(Egy kanadai öregotthon faliújságjáról)
„ Uram, Te látod, hogy minden perccel öregebb s öregebb leszek. Kérlek õrizz meg attól, hogy állandóan
fecsegõ vénember legyek, akinek szüntelen belsõ késztetése van, hogy a világegyetem minden kérdéséhez
rögtön hozzászóljon, s elmondja sommás véleményét. Óvj meg, Uram, attól, hogy mindig és mindenkinek a
dolgába beleüssem az orromat, hogy véget nem érõ szólóestekkel kínozzam környezetemet senkit sem érdeklõ
részletekrõl. Add meg, Hatalmas, a kegyelmet, hogy mindig csupán a lényegrõl beszéljek s hogy türelemmel
és megértéssel hallgassam mások panaszait a fájdalmakról, anélkül, hogy rögvest a sajátjaimmal vágnék
vissza.
Taníts, Örökkévaló, hogy tudomásul vegyem: sokszor, sõt, a legtöbbször hibázom. Ne tegyél engem szentté,
sem pedig az ördög által megszállott keserû vénemberré, hanem olyanná, aki elviselhetõ, aki mellett kellemes
az élet.
Tegyél engem gondolkodóvá, de õrizz meg a hangulati csapongásoktól, tegyél - erõszakosság nélküli segítõkésszé és úgy függetlenné, hogy méltósággal fogadhassam el a nekem nyújtott segítséget.
Kérlek, szabadíts meg attól a torz gondolattól, hogy amiért hosszabb ideje élek, több jogom van a világhoz,
mint a nálam fiatalabbaknal, s hogy általában véve is bölcsebb vagyok náluk. Uram, Istenem, Te tudod, hogy
amikor eljön az utolsó perc, oly jó lenne számomra, ha volna még egy-két barátom. Ámen”
(Varnus Xaver nyomán, szabadon)
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Farsangi bál 2006. február 26.
Idén is a Panoráma Étterem adott helyet a már
hagyományos Farsangi Bálnak. A Balf Alapítvány és a
Balfi Vendégvárók Egyesülete szervezésében ismét jó
hangulatú mulatságon szórakozhattak a farsangolni vágyó
balfiak és a meghívottak. A színvonalas mûsorban
felléptek a Balfi Néptáncosok, a Balfi Mazsorett
csoportok,kicsik és a nagyok, akik minden évben itt
mutatják be elõször új produkciójukat, ezúttal „Ének az
esõben” címmel. Külön színfoltja volt az estének a balfi
Ifjúsági Klub tánccsoportja, akiknek ez különösen ünnepi
alkalom volt, most debütáltak nagyobb közönség elõtt,
sikerrel. Kóczán Zoltán képviselõ, a részönkormányzat
elnöke köszöntötte a bálozókat. Rövid köszöntõjében
kiemelte, hogy mennyi küzdelem és harc árán sikerült
létrehozni az Ifjúsági Klubot, ezért külön örömére szolgál,
hogy a problémák ellenére is a fiatalok maguk bizonyítják
a létjogosultságát, erre jó példa a ma esti teljesen
öntevékenyen létrehozott, mégis kitûnõ „premier”.
A kitûnõ ünnepi vacsorát tánc követte hajnalig,
a talpalávalóról a Club 7. gondoskodott. Az este
fénypontja a tombolahúzás volt: az idei fõdíjat,
a hatvan ezer forintos utazási utalványt Tálics
Zoltán nyerte, de nem csak õ örült méltán,
számtalan értékes nyeremény talált gazdát a
sorsolás nyomán.
A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak
mindazoknak,
akik
tombolatárgy
felajánlásaikkal, vagy bármilyen egyéb
módon hozzájárultak a bál sikeréhez, hiszen
a bevételt teljesen egészében Balf céljaira,
programjaira használják fel. Ez összegszerûen
a tavalyihoz hasonlóan, mintegy 260 ezer forint. (Foki Gábor, a Balf Alapítvány elnöke elmondta,
hogy a tavalyi bevételbõl sörpadokat vásároltak, ebbõl fedezték az kultúrház dekorációt, de ebbõl
honorálják újságunk kézbesítõit is.)

Megkérdeztük fiatal Olvasóinkat:

Mi hiányzik Balfon, mi lenne jó, ha megvalósulna?
Íme néhány válasz, komolyabb, komolytalan, vagy éppen csak vágyálom:
Németh Gábor autószerelõ mester (Petõfi u.): Igazából nincs Balfon normális internet és kábeltévé. Normális
alatt azt értem, hogy mind árban, mind sebességben megfelelõ legyen.
*
Feldmann János felszolgáló (Szerb A. u.): Jó lenne egy night club munka utánra – mondja nevetve, de aztán
komolyan hozzáteszi: - legalább havonta szórakozási lehetõség. Amúgy egy krosszpálya…
*
Módos Péter szakács (Petõfi u.) : Több programot szeretnék a faluba, a kultúrházba. De tényleg, egy
krosszpálya sem volna rossz…
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Sporthírek
Balfi SE
A Balfi SE megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra. Az alapozó edzéseken túl március 5-én a Fertõrákos
csapatával kerül sor edzõmérkõzésre, a pályák állapotától függ, hogy erre Fertõrákoson vagy Balfon kerüle sor.
A bajnokság . ha az idõjárás engedi, március 12-én indul.

Utánpótlás
Legújabb információnk szerint Balfon serdülõcsapat is alakult, célja a szabadidõ hasznos eltöltésén túl az
utánpótlás-nevelés is.

Nõi foci
Január 28-án nõi csapatunk részt vett egy soproni nemzetközi tornán, mely 8 csapat részvételével zajlott,
köztük két osztrák csapattal. A nyolcadik helyezést értük el, de itt a tisztességes helytálláson volt a hangsúly,
csak ez lehetett a cél, hiszen a nyolc csapatból hat profi volt, csupán a mieink és a celldömölki gárda focizik
az amatõrök között.
Február 4-én, szombaton a Gyõri Fészek Csempebolt meghívásos tornáján vettünk részt, 5. helyezést értünk
el. Sajnos, itt egyik kitûnõ játékosunk, Bálics Gabriella bokaszakadásos sérülést szenvedett.
Február 11-én szombaton Celldömölkön szerepeltünk, szintén egy kupa keretében, a kilenc csapat
részvételével megrendezett tornán a hatodik helyet értük el, de szerencsénk ismét nem volt, Tóthné, Rita a
küzdelem hevében ujját törte. Viszont büszkék is lehettünk Bánffy Anitára, aki a „legharcosabb játékos”
címet szerezte meg.
A következõkben, március 18-án Vépen játszik ismét csapatunk egy kupán.
Tóth József, a helyi sportélet egyik motorja, a Balfi SE vezetõségi tagja arra a kérdésünkre, hogy miként
látja a nõi csapat teljesítményét, elmondta: A lányok mindent megtesznek a jó eredményekért és magáért a
fociért, szívvel–lélekkel vesznek részt nem csak a mérkõzéseken, de az edzéseken is. Azt viszont azért be kell
látnunk, hogy játékosaink sokszor gyorsaságban, erõnlétben nem tudják felvenni a versenyt átlagéletkoruknál
fogva (néha három játékosunk életkora összeadva több, mint a másik csapat egész összeadott életkora…) a
jóval fiatalabb játékosokat felvonultató ellenféllel. Ezért fontos lenne, és várjuk is fiatal balfi és környékbeli
lányok jelentkezését, akikre elsõsorban a támadósorban számítunk. Fontosak, persze hogy fontosak az
eredmények, de azért nálunk a jó közösség, a hangulat sem utolsó.

Elismerés fiatal balfi sportolóknak.
A Soproni Sportgála keretében, ahol a tavalyi évben hazai és nemzetközi szinten eredményeket elért sportolókat
jutalmazzák, két balfi fiatal Bencze István (ökölvívó) és Tóth Richard (kyokushin karate) emlékplakettet
vehetett át 2005-ös teljesítményéért. A díjakat Kalmár István alpolgármester, a jegyzõ, valamint a Kulturálisés Sportbizottság elnöke adta át.

Gyorshír, február 24.
A légsúlyú Faragó Beatrix az UBC szervezet interkontinentális címéért kiírt találkozón Tápiószentmártonban
a bolgár Svetla Taskova ellen küzdött. A kellemetlen stílusú, csapkodó ellenfél nem könnyítette meg Faragó
dolgát, de fölénye egyértelmû volt. A végeredmény egyhangú pontozással gyõz: Faragó Betarix! UBC
Interkontinentális bajnokunk van! Gratulálunk Betti!

Választások 2006.
A választási kampány javában folyik. Ennek jegyében az február 17-én pénteken Firtl Mátyás, a
FIDESZ-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje tartott tájékoztatót a balfi mûvelõdési házban.
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„Az ami fent van ugyanaz, mint ami lent van.
Boldog, aki ezt megérti.” (Tabula Smaragdina)

Csillagok üzenetei
A Nap a Halak jegyében tartózkodik
február 20-tól március 20-ig
Uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz
Böjtmás hava

A Nap a Halak kettõs jegyén halad keresztül. Már bomlanak a rügyek,
nyílik a fûzfa- és a mogyoróbarka, s ha még kicsit titokban is, lassan
kezdetét veszi a kibontakozás.
Itt az ideje a források, kutak és a temetõk tisztításának, takarításának. Február 22-én „Üszögös” Péter napján
a sírokra ételeket tettek ki, a szegényeket megvendégelték az emberek. Ott, ahol Zsuzsanna nem vitte volna
el a havat és a jeget, ez a feladat Mátyásra (febr. 24.) hárul, akit országszerte „jégtörõnek” tart a regula.
Március 4-e a kalendárium szerint „pogányûzõ” nap. Március 10-én – Negyven szentek napján – a téli
szövést-fonást fejezték be. Gergely napja ismét sok érdekességet rejteget számunkra. Melegváró, tavaszkezdõ
nap, ekkor vethetõ a búza, a rozs, palántás növények, hüvelyesek. József (március 19.) az elsõ meleghozó,
aki kiengedi a méheket. Ekkor eresztik ki a marhát a legelõre, s ekkor vetik a kaprot, ültetnek krumplit,
fokhagymát.
Megkezdõdnek a kerti munkák és már várjuk a gólyákat
A zodiákus tizenkettedik jele a Halak. Az utolsó téli, változó és vizes jegy. Egy kör, egy fejezet végére
érkezik a lélek és összegez. A befejezés fázisa „vizes jellegû”, tehát lelki folyamat.
Az eddig megtett út, az eddig megélt tapasztalatok, az eddig megtett cselekedetek az érzelmek világában
visszhangoznak és újabb késztetések születnek általuk.
A szeretet adásának és kapásának együttes vágya szintén a Halak kettõs minõségének jegyében jelentkezik
a legerõsebben.
Egyre szembetûnõbben növekszik a világos órák száma, egyre erõsebb a Nap, amely a „belsõ birodalmat”
világítja meg sugaraival.
Testi szinten a Halak jegyéhez tartozik a lábfej, a nyirokkeringés és néha a megfázási tünetek is. Ez utóbbi a
szeretet melegének hiányáról árulkodik, míg a lábfej az a testrész, melyre az egész élet, az egész sors, az
egész test nehezedik.
Szerk. Kata

Egy kis humor
-

Kérdések

Miért jön meg a pizzafutár hamarabb, mint a mentõautó?
Miért kell a jósnõhöz bejelentkezni? Nem tudja elõre, hogy jövök?
Hogy kerülnek a “Fûre lépni tilos!” táblák a gyep közepére?
Mi a szerelem? - A szerelem az a fény, ami bevilágítja az ember életét.
Mi a házasság? - A villanyszámla.

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.
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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