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VIII. Balfi Szüreti Napok
2006. aug.26-27.
Szüreti felvonulás
A rendezvénysátor
ismét a kisbalfi
sportpályán lesz, a
kultúrház átépítése
miatt, de a szüreti
felvonulás és sok
egyéb program a
faluban marad!

Madárijesztõ
készítés!
Ismét kérünk mindenkit, hogy
akinek lehetõsége és kedve
van, készítsen madárijesztõt! A
kész “mûvek” aug. 15-tõl
elhelyezhetõka domboldalon!A
legjobbat díjazzuk! Kérjük,
újabb és újabb ötletekkel,
figurákkal minél többen
vegyenek részt ebben a
játékban, hogy szép és már
országosan
ismert
látványosságunk újra sikeres
legyen!

A szokásokhoz híven várjuk a
jobbnál-jobb ötleteket a szüreti
felvonulásra!
Ez az esemény nagyon sok
látogatót és helyi lakost vonz,
ezért kérjük, minél többen
vonuljanak fel, hogy ez a már
nyolcadik éve megrendezett program még jobb lehessen! A
legjobb ötletek és felvonulók
ismét számíthatnak jutalomra!

A részletes programot
figyeljék a plakátokon,
de annyit már most
elárulhatunk, hogy
sztárvendégünk
Charlie lesz, valamint
ismét találkozhatnak a
tavaly nagy sikert
aratott
Kadlott Károllyal!

Újra borverseny Balfon!
A balfi Szüreti Napok keretében ismét borverseny lesz Balfon. Bárki nevezhet a
versenyre saját termelésû borával, akinek a pincészete Balfon vagy a szõlõje
balfi határban van, illetve tagja a balfi Borbarátok Körének. A borokat 2006
augusztus 13-áig kell leadni a Bal Hármasban (Báder kiskocsma a balfi
Fürdõsoron) fajtánként 2-2 palackkal.” Az is nevezhet és nevezzen, aki csak
kevés mennyiségû bort állít elõ, vagy csak saját használatra, de úgy ítéli meg,
hogy borának minõsége megállja a helyét.
A nevezési díj borfajtánként 300.- Ft.. A palackokon kérjük, tüntessék fel a bor
fajtáját, évjáratát, a termelõ nevét és címét! Több fajta borral is lehet nevezni!
A bírálatot szakzsûri végzi. Érmet, ill. oklevelet kapnak a díjnyertes borok.
Ezen kívül az öt legtöbb pontot kapott bort a közönségbõl alakult alkalmi zsûri
is minõsíti, döntésük alapján ítéljük oda a 2006. évi Szüreti Napok legjobb borának
járó különdíjat.
Az ünnepélyes díjkiosztás a szüreti felvonulást követõ mûsor keretében a
rendezvénysátorban lesz!
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Kultúrház felújítás
Néhány hét késéssel ugyan, de most már
úgy tûnik, rövidesen megkezdõdhet a
tényleges munka. . Az elhúzódás oka
többek között, hogy a tervek kicsit
késve készültek el, és a munkák
elvégzésére Sopron MJ. Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot írt ki,
(A részönkormányzati döntésnek
megfelelõen, balfi vállalkozók részére.)
ennek viszont megvannak a törvényi
keretei, határidõi. . Három helyi
pályázat érkezett, a Hivatal döntése
alapján a közel 30 milliós munka
elvégzésével Horváth Ferencet bízták
meg. A napokban, a szerzõdés aláírását
követõen a felújítás megkezdõdhet.

Kábeltévé…
Már többen érdeklõdtek személyesen is lapunknál, ezért
lapunk megkereste e-mail-ben a kábeltévét kivitelezõ
céget, hogy mi is történik az ügyben. A következõ választ
kaptuk:
Kedves Huszár László!
Az elõzetes áramszolgáltatói oszlopsorok
szabványosítása megtörtént, a azükséges anyagok
rövidesen rendelkezésre állnak. Az idõbeli csúszás
elsõdleges oka, hogy az engedélyezési eljárások (nem
csak Balf esetében) a térségben tervezett kivitelezési
szakaszokat eltolták, ezért csak akkor tudjuk elkezdeni a
balfi hálózat építését, ha az ez elé tervezett munkálatokat
befejeztük. Mûszaki igazgatónk tájékoztatása szerint a
kivitelezés megkezdése augusztus elejére tehetõ.
Tisztelettel.
Kendi Péter, PR-TELECOM
marketing igazgató

Idõsek Klubja
A balfi Idõsek Klubja 2006. július 13-án
klubtalálkozón vett részt Sopronban, ahol jól
érezték magukat idõseink. Játékos vetélkedõvel
vártak bennünket, majd megvendégelték a
jelenlévõket. A nagy hõségben Balfi
Ásványvízzel csillapítottuk szomjúságunkat. Ez
úton mondunk köszönetet a Balfi Ásványvíz
Üzem vezetõinek, hogy az év során folyamatosan
biztosítják klubunk számára a frissítõ italt.
*
Az Idõsek Klubja megköszöni Huszárné, Cilinek,
hogy a Sopron Vagyonkezelõ Holdingtól általa
a falu számára kért és kapott kültéri padokból
(azok felújítása után) két darabot felajánlott
számunkra, amit klubtagjaink nagy örömmel
fogadtak.
A klubvezetõ
Fájdalommal tudatjuk, hogy fiatalon, 52 éves korában,
sok betegeskedés után elhunyt

Szórádi László.

Köszönet a munkáért!
Köszönet, mindenkinek aki részt vett a szervezésben és a
lebonyolításban.
Köszönet a balfi asszonyoknak a jobbnál jobb babos
ételekért.
Köszönet a támogatásért a Balfi Ásványvíznek.
A Balfi részönkormányzatnak és a Vendégvárók
Egyesületének.
Gerencsér Tamásnak ( grafikák, molinó és utca névtábla ).
Köszönjük a balfi éttermek (Halászcsárda,
Kastély,Krokodil, Panoráma), közremûködését.
Köszönjük a részvételt és a boros standokat:
Karádi Pincészetnek
Weninger Pincének
Kovács Ferencnek
Szalai Vincének
Köszönet a csülkös bablevesért Lukácséknak.
Köszönet a Molnár Pincének a rendezvény alkalmára
nyújtott büfé szolgáltatásért.
Köszönet minden fellépõ csoportnak és személynek, hogy
tartalmas, színvonalas mûsoraikkal ismét emelték a
rendezvény színvonalát.

Nyugodjék békében!

Kassai Zoltán szervezõ, Balf Alapítvány

Közösen a szebb környezetért
Balfon egyre többen tesznek a közösségért, mint régen – társadalmi munkában. Így szépült meg a játszótér, a
parkokban a padok és nem hervadnak el a kihelyezett virágok. Jó érzés – köszönet érte.
A festéket a részönkormányzat biztosította. A festésben sokat segített a Makk házaspár, Detári Katalin, a
pár éve Balfra költözött Horváth László, valamint az Ifjúsági Klub tagjai közül Várnoki Kristóf, Várnoki
Adrián, Pócza Gábor, Pócza Zoltán, Reichard Péter. A játszótér szépítésében Kovács Ferenc, Antal András
és a Huszár-házaspár vett részt. Köszönjük a virágok öntözését Tóth Józsefnek, Bognár Sándornak és
menyének Krisztinek, Bözsikének, Gizi néninek, Szûcs Józsefnek aki vizet biztosít és a virágládákra kampót
szerkesztett. Ugyanezért köszönet Szántó Józsefnek. Szépül Balf, szépül a falunk!
(hnc)
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Fehér asztal mellett

A terülj-terülj asztalkám...

A Bor- és Babfesztivál szervezõinek és a babos
ételeket készítõ asszonyoknak immár hagyományosan
egy kellemes vacsorával köszönte meg a részvételt a
Balf Alapítvány a Molnár Panzió teraszán. A
rendezvényen megjelent Kóczán Zoltán, a
részönkormányzat elnöke, képviselõ, aki
virágcsokrokkal köszöntötte a díjazottakat. Minden
babos étel kitûnõ volt, ez ki kell emelni, de idén az
alkalmi zsûri Tóbi Csabáné babtekercsét, Tóbi
Gáborné bablángosát, Kemendiné Böröcz Timea
babtortáját, Delaváriné (Bözsike) babpogácsáját és
Lantosné (Gizi néni) babtortáját értékelte a legjobban
sikerültnek. Mindenki munkáját köszönjük!

Olvasói levél

A B o r- é s B a b f e s z t i v á l r ó l
2006.június 24-én Balf ismét egy példamutatóan jeles esemény színhelye volt.
A kultúrházban és a nyitott udvarokban rendezték meg a második “Bor és babfesztivált” a rendkívüli hõség
ellenére már 15,00-kor a kezdés idõpontjában, az üstökben mindenütt várta a vendégeket az utánozhatatlanul
elkészített jó ízû babgulyás. a hosszú asztalokon a balfi háziasszonyok “babos” tudásainak elképzelhetetlenül
sok remek süteményei, rétesei, szendvicsei kínálták magukat.
Olyan finomak és szépek voltak, hogy ezeknél csak az elkészítõiknek a lelke lehet szebb és jobb. Végtelen
kedvességgel és mosollyal, örömmel rakták tálcáinkra az általunk választott csodás készítményeiket. éreztük,
hogy fogyasztásuk közbeni õszinte elismerésünk sokkal többet jelentett a “sütõ - fõzõknek”, mint a
“becsületkassza” csekély tartalma. Nagy dicséretet érdemelnek az azonos idõben fellépõ kulturális
mûsorszámok szereplõi, mûsorvezetõje, a hangulatteremtõ Balfi Dalárda, Baader Erik vezényletével,
néptáncosok, mazsorettek, sramli zenészek.
Köszönet az élményért Kassai Zoltán fõszervezõnek, a Huszár házaspárnak, minden szervezõnek és tevékeny
résztvevõnek.
A hagyományokat õrzõ, teremtõ, “gyöngyszem” falujukért cselekvõ példamutatásuk felbecsülhetetlen értéket
jelent a felnövõ balfi ifjúság számára.
Utat mutatnak ahhoz, hogy vannak ünnepek, ünnepségek. A rohanó életben jó megállni, felülmúlhatatlan
balfi csemegékkel, nem utolsó sorban zamatos balfi borokkal, egymás egészségére, örömére, barátságára
koccintani.
Köszönöm, hogy résztvevõje
lehettem.

Varga Gyuláné / Ibi tanító néni /
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Egy fesztivál margójára
Tisztelt balfi lakosok az idei Bor és Babfesztivál kis híjján közönség nélkül maradt, a két délután folyamán
többször elõfordult, hogy a fellépõk száma nagyobb volt mint az õket nézõ közönség,. többször megjegyezték
a fellépõk, hol van a közönség, biztosan nem hirdették meg jól a rendezvényt mondták magukban.
Mondhatom nem volt kellemes élmény e szavakat hallgatni és közben azon töprengeni, hogy vajon mi lehet
az oka, hogy a balfiak a róluk szóló rendezvényrõl távol maradnak, vajon a nagy meleg, vagy a foci meccsek
tartották odahaza õket, vagy csak egyszerûen nem érdekli õket, hogy a múlt év óta mennyivel ügyesebbek
a balfi iskolások akik egész évben arra készültek, hogy majd megmutatják balfon is, hogy milyen jól
megtanulták a néptáncokat ( a soproni színházban is felléptek nagy sikerrel. ) , vagy a dalárda tagjai akaik
szinte egész évben minden péntek estéjüket annak szentelik, hogy gyakoroljanak és új dalokat tanuljanak,
folytathanám még a sort a fellépõkkel de nem ez a lényeg.Ha csak minden tízedik ember jött volna el nézni
a programokat és megtisztelni legalább a helyi fellépõket azzal, hogy meghallgatom õket, már több mint
100 ember lett volna jelen. de sajnos nem így volt. Ismét többen voltak a látogatók, érdeklõdõk mint a
“hazaiak”, mielõtt valaki arra gondolna, hogy drága volt a belépõ most közlöm, hogy az nem volt. Kivételt
képezett az esti bál. Csak azért, hogy mindenki tudja ez a rendezvény az egyettlen a Fertõ- parton amely
ingyenesen látogatható. a többi települések rendezvényei mind belépõdíjasok. Talán ez volt a baj, ami
ingyen van az már nem is lehet jó, az már nem is kell az embereknek.
A rendezvény meghirdetésre került Országosan a Magyar Turizmus Rt. országos rendezvénynaptárában
Megkapták a programot az ország összes Tourinform irodája / 141 db / a soproni rádiók/ a Soproni Est., A
Kisalföld ezenkívül plakátok formájában az egész Fertõ-part és Sopron. Szórólapokon és menükártyákon a
balfi éttermek, vendéglõk. Sajnos a tévében nem sikerült, de talán jövõre.
Tisztelt balfiak, szívesen látnánk ötleteiket és véleményüket a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy legközelebb
még jobban sikerüljön és ténylegesen büszkélkedhessünk, egy az országban egyedülálló rendezvénnyel Balfon.
Ha rendezvényeinket sokan látogatják az országból és külföldrõl is, akkor egyre többen vihetik el a falu jó
hírét magukkal és esetleg visszatérõ vendégekké válnak máskor is, ez jó lehet mindenki számára, a boltoktól
az éttermeken át a boros gazdáknak a szállásadóknak, mert aki ide jön az itt költi a pénzét és ugye mindenki
pénzbõl él. Szeretném ezúton is felkérni a lakosságot, hogy lehetõsége szerint tartsa rendben a háza elejét
mert egy rendezett falukép maradásra biztatja az itt áthaladó kerékpáros turistát is.
Lélekben pedig készüljenek fel a Balfi szüreti napokra, és gondolkodjanak azon, hogy mivel tudnának
hozzájárulni ahhoz, hogy a rendezvény jól sikerüljön,
( madárijesztõ készítés, a porták feldíszítése, felvonulóként részt veszek a rendezvényen stb. ) Minden
ötletet, segítséget szívesen látunk.

A rendezõk
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Jelentkezési lap német nyelv tanfolyamra
Név:.......................................................................................................................
Lakcím:..................................................................................................................
Telefonszám, elérhetõség: ...................................................................................
Beszélek alapfokon, vagy tanultam már a nyelvet:

IGEN

NEM (jelölje!)

Igen , jelentezem a tanfolyamra, a meghirdetett feltételek számomra megfelelnek.
...................................................................
(aláírás)
Kivágandó!

Foghíjas kerékpárút
A napokban a rádiót hallgatva megütötte fülemet a Fertõ-tó körüli kerékpárutak hazai szakaszának lehangoló
állapotáról szóló híradás. Aki Balfról már elindult biciklivel a hegykõi fürdõbe vagy a fertõdi Kastély
megtekintésére, az saját tapasztalatból ismeri a kerékpár út rossz állapotát, különösen a Hidegség és Homok
közötti szakasz szinte életveszélyes mivoltát. Itt az úttest a feltörõ gyökerek miatt repedésekkel szaggatott. A
nagy sebességgel arra ráhajtók számára balesetveszélyesek, miként arról már több baleset is jelentettek. A
silány minõségû út híre az osztrákokhoz már eljutott, ami a kerékpárosok visszaesõ számában is megmutatkozik,
pedig korábban nagyon sok vállalkozás alapozott a kerékpáros turizmus fellendülésébõl üzleteik
felvirágoztatására. A kerékpározóknak nem csak az egyes útszakaszok rossz állapota és elõbb említett
balesetveszélyessége viszi el kedvét, hanem fõleg az, hogy „foghíjas” a kerékpár-körgyûrû, pont községünktõl
Fertõrákosig bezárólag hiányzik a kerékpárút. Így aztán ezen a szakaszon kénytelen az ember a kanyargós,
erõsen emelkedõ úttesten haladni, az erõszakosan száguldó autósoktól és ritka kamionoktól leszorítva és erõsen
veszélyeztetve. Nem lehetne ezen a kanyargós szakaszon a kerékpározók épsége érdekében sebességkorlátozást
elrendelni? (És esetleg annak betartását még ellenõrizni is?). Sok osztrák kerékpáros épp a Balf-Fertõrákos
közötti kerékpárút hiánya és az úttesten való haladás veszélyessége miatt mond le a tervezett körutazásról.
Arról most kár szólni, hogy a Balfon áthaladó turistákat itt nem sok élmény fogadja E sorok írójának csak
annyi kérése volt a részönkormányzathoz, hogy helyezzenek el Balfon két-három frekventáltabb helyen
információs táblát a helyi nevezetességek ismertetésére. Igaz, hatalmas központi pénzen létesültek cikkormányos
táblák, melyek szövege általános, semmitmondó, azaz szinte semmi konkrét információt nem adnak Balfról.
Balf nevezetességeirõl kellene egyszerû, olcsón elkészíthetõ – magyar és német szövegû – táblákat kitenni,
hogy az itt áthaladó turisták megálljanak és megismerkedjenek Balffal. Helyette mi van? Az Apor Vilmos
szobor elõtt vagy a Krokodil étteremben fáradtan megpihenõk kultúrálás élmények nélkül folytatják útjukat
errõl az unalmas helyrõl…Miért is idõznének itt tovább, hiszen semmit nem tudhatnak meg Balfról. Azt sem
tudják, hogy van-e itt egyáltalán látnivaló, valami nevezetesség. Így aztán mennek tovább abban a reményben,
hogy az osztrák szakaszhoz hasonló minõségû útszakaszon haladhatnak majd – Balf után. S a repedésekkel
szaggatott úton a rázkódásoktól megkeseredve csak a kitartóbbak nem fordulnak vissza. Jobb esetben válltörés,
esések nélkül megérkeznek a hegykõi fürdõbe vagy a fertõdi Kastály árnyas parkjában, némi vigaszt kapva az
átélt biciklis „élményekért”. S azt, hogy Balfon is átjöttek, már el is felejtették, hiszen semmi sem hívta fel a
figyelmüket a község (városrész) nevezetességeire. Legfeljebb azon törhetik a fejüket, hogy kit is ábrázol azt
a bronzszobor (Apponyi Albert), s mi köze lehetett a megformált személynek Balfhoz (nem sok!) és hogy
lehet, hogy még nem lopták el azt – a hazai fémkereskedelem nagy bánatára.

Dr. Kölcsei Tamás
5

Német nyelvtanfolyam Balfon!
Baader Erik tanár úr az õsztõl, alapfokú német nyelvtanfolyamot indít, megfelelõ számú
(legalább 10 fõ) jelentkezõ esetén. Mindazon a felnõttek és gyerekek számára adott ez a
lehetõség, akik nem rendelkeznek német nyelvtudással, vagy nagyon kevés elõképzettségük
már van.
A tanfolyam elõre látható kezdési idõpontja 2006. szeptember közepe, heti egy alkalommal
2 óra. Az óradíj 300 Ft/fõ. A jelentkezési lapot a cikket kivágva, itt találják! Jelentkezni
ennek a szelvénynek a pontos kitöltésével lehet,, egyben kérjük, hogy a a kitöltött lapot akár postai úton,
akár személyesen jutassák el Baader Erik tanár úrhoz. (Balf, Fõ u.)

Jelentkezési határidõ 2006. szept. 1.
Kivágandó!

Amikor a hóhért akasztani viszik
Beszélgetés a Balfi Hírek szerkesztõjével
Sajátos életet élnek a szerkesztõk, névtelenül és szerényen mindig a névtelenségben, a háttérben vannak. Eseményekrõl, érdekes hírekrõl,
nevezetes személyekrõl adnak tájékoztatást, tehát másokról írnak, nyilvánvalóan magukról soha. Az olvasók így a lapban jobbára csak a
szerkesztõ nevével találkoznak, de ha nem ismerik õt személyesen, akkor nem is tudnak róla semmit. Egy ilyen kis helységben mint Balfon
természetesen más a helyzet, minthogy a helyi újság szerkesztõjét sokan személyesen ismerik. De akik nem állnak vele közeli kapcsolatban,
azokat bizonyára érdekli a „névtelenségben” meghúzódó szerkesztõ gondolkodásmódja, kötõdése a Balfhoz és persze a laphoz. Ezért
kerestem fel kérdéseimmel a Balfi Hírek szerkesztõjét, Huszár Lászlót.
Ön régi helybeli vagy máshonnan került Balfra ? - Régi soproni vagyok, hogy pontosan fogalmazzak. Persze Balfot – és a környezõ községeket – már
gyermekkorom óta jól ismerem, hiszen, ha másért nem, legalább kirándulni sokat jártunk ide. Egyébként 1986-ban vettem azt a házat, amibe most
is lakunk, azóta élek Balfon.
Milyen a kötõdése a községhez? – Kezdetben elég nehezen sikerült beilleszkedni, de most már otthon érzem magam egy-két évtizede. Sok emberrel
nagyon jó a kapcsolatom, fõként azokkal, akik tesznek a közösségért valamit. Mivel sok mindenen úgymond rajta a kezünk nyoma, sok mindenben
részt veszek feleségemmel együtt, az idetartozás érzése egyre erõsebb és úgy érzem, lassan az emberek is elfogadnak, annak ellenére, hogy kevés
szabadidõmben sem presszózok vagy kocsmázok. Ez persze egy picit hátrány is: sok ismeretség, barátság, beszélgetés ezeken a színtereken zajlik…
Mikor kapta meg a megbízást a lap szerkesztésére? Gondolom örömmel vállalkozott erre az érdekes feladatra? - Körülbelül nyolc évvel ezelõtt
vetõdött fel a balfi újság létrehozásának a gondolata. Kezdetben csak periodikaként jelent meg, sokszor 25-30 oldalon. Mivel pénz nem volt rá, egy
osztrák ismerõsöm jóvoltából, a pincéjében sokszorosítottam egy fénymásolón, mint valami szamizdatot, némi téliszalámiért cserébe. De nem ez a
fontos: akkoriban fõállású újságíróként dolgoztam egy soproni lapnál, tehát körülbelül tisztába voltam vele, milyen nehézségek várnak rám egy kis,
párszáz példányos helyi újságnál. Ismerve Balfot, a legnagyobb kihívásnak azt tekintettem, hogy a szomorú sorsú település, vegyes összetételû, ideoda húzó lakosságából sikerüljön kifelé és befelé egyaránt valamiféle egységes, progresszív arculatot formálni, és ezt megfelelõen kommunikálni
kifelé és befelé egyaránt. Úgy érzem, ez az arculat - a rendezvények, egy csokorra való lelkes ember és talán az újság révén is, - mára kialakult. Akár
az országban, akár a környéken már neve van Balfnak és az itteniek is büszkén vállalják idetartozásukat.
Mik a legnagyobb gondjai és örömei a szerkesztésben? – Természetesen a legnagyobb öröm a visszajelzés. Amikor rákérdeznek, gratulálnak, vagy
kifogásolnak az emberek: olvastuk az újságban, hogy… És várják az a Balfi Híreket minden hónap végén, ha valaki nem kapott, már reklamál.
Nagyon jó, hogy a szerkesztésbe nem szól senki bele, így saját magam dönthetek minden kérdésben. Gondok? Talán a szerkesztésben az okozza a
legnagyobb gondot, hogy adott a terjedelem és nem egyforma (nem is lehet az) a leközlendõ anyagok mennyisége: sokszor túlcsordul, néha pedig
késik vagy kiegészítésre szorul. A másik gondom már inkább pénzkérdés: szeretnék egy szebb, színes, képes újságot kiadni a kezembõl. De ez nem
elégedetlenkedés a részemrõl: hiszen nagy eredmény, hogy ez az újság így és itt már hat éve megjelenik, ismerem több, tízezres lélekszámú település
újságját, nincs okunk szégyenre, inkább büszkeségre.
Kap-e kellõ segítséget a megjelentetéshez? Megvan-e az erkölcsi támogatás mellett az anyagi támogatás is? Egyáltalán részesül erkölcsi elismerésben
is vagy csak kritikában? – Szerencsére – a lehetõségek határain belül – az anyagiakat a fenntartók (az impresszumban olvashatók) a jelenlegi szint
tartásához megfelelõen biztosítják. A terjesztést is megoldott, elvileg minden balfi háztartásba eljut díjmentesen az újság. Úgy érzem – és nem
hiszem, hogy tévednék – munkámat erkölcsileg is megbecsülik, úgy az olvasók, mint a fenntartók. Természetesen, aki nyilvánosság elé áll bármivel,
annak számolnia kell azzal, hogy kritikákat is kap. Ha ezek segítõ szándékúak – és ezek vannak többségben-, azokat megköszönöm. Néha, nagyon
ritkán másmilyen is akad: ám ez a dolgok velejárója. Szívesen adok helyet az újságban bármilyen, a közösséget érintõ véleménynek, még akkor is,
ha nem egyezik sokak vagy éppen az én álláspontommal, ha az a kulturált Egyébként meg senki sem csalhatatlan: egy százszor átolvasott cikkben
is maradhat hiba, egy vélemény, észrevétel lehet téves az én részemrõl is bármikor.
Egyáltalán egy ilyen kis helységben van-e elegendõ téma? A „téma az utcán hever” vagy mégsem így van? Nem érzi néha úgy, hogy már „mindenrõl”
megjelent cikk a lapban és különös újat már nemigen lehet találni? - Természetesen mindig van téma, hiszen az életet a maga folyamatában éljük meg.
Születünk, meghalunk, dolgoznak a hivatalos és civil szervezetek, formálódik a falu, események, programok, rendezvények sora jön, vagy arról kell
beszámolni hogy is volt, olvasók írják meg véleményüket, vagy éppen tudósítanak valamirõl. Itt élõ emberek, családok, vállalkozások vannak,
akikrõl idõrõl-idõre érdemes szólni. Olyan tehát nincs, hogy nincs mirõl írni. Sokkal inkább kérdés az, mikor, milyen arányban, mirõl. Vagy például
nagy kérdés, hogy mikor használunk? Ha rögtön szólunk egy kényesebb vagy érdekeket sértõ dologról, vagy elõbb megoldást keresünk, beszélünk
az érintettekkel és utána próbáljuk feltárni a tényeket? Feltett szándékom a helyi hírek elsõdlegessége mellett ( sajnos a havi jellegbõl következõen
néhány héten belüli aktualitással), hogy az újság olvasmányos is legyen, néha egy kis kultúrát, szépirodalmat, ismereteket, humort és érdekességeket
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próbálok elhelyezni, valamint olyan kérdésekrõl, eseményekrõl is szólni, amik kitekintenek szûkebb és tágabb környezetünkre, általános emberi
érdeklõdésre tarthatnak számot.
Általában kik szoktak a lapba írni? Vannak-e „állandó” szerzõk vagy inkább „alkalmi” írókra és fõleg sajátmagára számíthat? Természetesen vannak
szinte állandó szerzõk, mint például Ön is. De más-más készíti a horoszkóp rovatot (Detári Katalin), a nekrológokat(Huszár Lászlóné), alkalmilag,
de gyakran ír az újságba Baader Erik tanár úr (aki egyébként a német nyelvû anyagoknál is segít) Kovács Ferencné, az óvóda vezetõi és még
sorolhatnám és persze érkeznek olvasói levelek is. Viszont az ilyen kis újságok „természetrajzából” – mivel itt nincs stáb - azért az következik, hogy
a tudósításokról, hírekrõl, készülõ vagy lezajlott programokról a cikkek túlnyomó többségét magamnak kell megírnom.
Vannak-e „kényes” témák, amikrõl kicsit kockázatos írni? A megjelent cikkek témái nem érintenek-e egyeseket érzékenyen, s ebbõl fakadóan
adódnak-e Önnek kellemetlenségei?
Voltak és bizonyára lesznek is ilyenek. Nagyobb jelentõségû ilyen volt pl. korábban az ásványvízzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó két három
riport, az amikor az eredetileg kétnyelvû újság(magyar-német)csak magyar nyelvûvé vált, a kultúrház-kocsma kérdése, ezek bizony sokakat érintettek,
indulatokat is kavartak. Viszont ebbõl személyes kellemetlenségem maximum egy-egy „beszólás” formájában akadt, talán azért, mert (bár nyilván
van személyes véleményem és azt vállalom is) a cikkekben, az újságban a lehetõségek határain belül igyekszem objektív maradni.
Ha terjedelmesebb lehetne a lap, milyen témákkal bõvítené? Azt hiszem, a terjedelem a jelenlegi követelményeknek és formának megfelelõ. Ha mégis
erre kerülne sor a jövõben, több fotót, praktikus és tudományos ismeretterjesztõ cikket és szépirodalmat helyeznék el a lapban. De mint fentebb
mondtam, a közeljövõben nem annyira a terjedelemben, hanem a „külcsínyben” szeretnék elõbbre lépni.
Önnel mint szerkesztõvel szemben sok az elvárás, de Ön a szerkesztõ mit várna el az olvasóktól? Én mindenkinek csak köszönöm, ha olvassa a lapot,
ez az egyetlen elvárás talán, de inkább csak remény, hogy nem dolgozunk hiába… Amikor egy szerkesztõnek vannak elvárásai azokkal szemben,
akiknek ha úgy tetszik, szolgáltat, az már régen rossz… De azt azért ide írom: örülnék, ha minél többen keresnének ügyes-bajos dolgokkal,
ötletekkel, mert ha valamirõl tudunk, akkor már cselekedhetünk. Ez – még ha oly kicsi nyilvánosság is mint a mi újságunk, – a nyilvánosság ereje.
A jelen anyagi körülmények között tervez-e a lap szerkesztésében, témaválasztékában változtatást? Mik a jövõbeli elképzelései? Azt hiszem, a
fentiekben már vázoltam néhány dolgot, ezekkel együtt különösebb változást jelen körülmények nem tervezek. A témákat ugyanis a valóság és az
események határozzák meg. A szerkesztésben azokat a hibákat igyekszem kiküszöbölni, hogy késve (esetleg túl korán) tudósítsunk valamirõl,(sajnos
mindkettõre akad példa) valamint azt szeretném elérni, hogy a közölt információk utóbb is mindig megbízhatónak bizonyuljanak. Ez viszont
általában nem rajtam múlik, mert mindig az adott területért felelõs vezetõk nyilatkoznak: ekkor és ekkor ez vagy az megvalósul… Aztán késnek a
terminusok. Ám a jelenség ránk, az újságunkra vet rossz fényt, akkor is ha nem tehetünk róla. Ezért fontos a hitelesség.
Köszönöm a beszélgetést. Munkájához további sikereket kívánok.

Dr.Kölcsei Tamás

(honlapunk: www.aviva.hu )

Ingyenes személyre szóló pénzügyi tanácsadás
-Rendszeres megtakarítások és befektetések:
A rendszeres megtakarítások áttekintése révén lehetõvé válik az Ön által megcélozott életszínvonal
megteremtése, illetve az, hogy közép és hosszú távon bekövetkezõ jövõbeli eseményekre megtakarítással
rendelkezzen
-A kívánt nyugdíjkori életszínvonal biztosítása:
Célja, hogy nyugdíjhelyzetük áttekintése révén Ön és házastársa számára elegendõ nyugdíjkori jövedelem álljon
rendelkezésre a kívánt életszínvonal biztosítása érdekében.
-Szeretetkockázat, a család védelme:
Célja, hogy az Ön vagy házastársa halála esetén családja számára elegendõ pénz álljon rendelkezésre a
meglévõ pénzügyi kötelezettségek teljesítése, valamint a folyamatos felmerülõ pénzügyi igények fedezete
érdekében.

A klasszikusoktól eltérõ magas hozamok 15-20%
-Kedvezményes államilag támogatott lakáshitelekhez fedezetként használható
-Adókedvezmény, évi 20%
-Védelmet nyújt: gondoskodás, anyagi biztonság
-Mobilizálható befektetés, tartam alatt is mozgatható (lehet kivenni belõle) a hozam elvesztése nélkül
-Rugalmas jelleg
-Biztonság, kényelem
-75 éves korig köthetõ egyszeri díjas változat, nagyszülõk elindíthatnak megtakarítást
unokáknak
-Tehet be eseti megtakarításokat: többlethozam
-Megtakarításhoz nagyon alacsony díjas biztosítások köthetõk

Érdeklõdésüket várjuk a 06 20 / 824 9100 telefonszámon. Irodánk az Erzsébet utca 5. alatt található
Sopronban (idõpont egyeztetés szükséges). Igény szerint munkatársunk házhoz megy vidéken is
kötelezettség nélkül, elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
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“Semmiféle dolgot nem lehet
sem szeretni, sem gyûlölni,
míg meg nem ismertük.”
(Leoardo da Vinci)

OROSZLÁN

július 22- augusztus 22-ig
Az Oroszlán az Állatöv ötödik jegye, tûz elemû,
szilárd minõség. Az egyetlen jegy, amelynek a Nap
az uralkodó bolygója, s ennek megfelelõképp
általában királyi jelként említik a szakirodalomban.
Jelszava lehetne: „ Uralkodom, tehát vagyok.” oroszlánnak lenni valamikor rang volt. Gondoljunk csak a
Napkirályra, XIV. Lajosra, vagy Oroszlánszívû Richardra. A politikai asztrológiában a hatalmat, a királyt a
Nap szimbolizálja, a Hold a népet. A Nap és a Hold egymást tükrözi. Amilyen állapotban van az uralkodó,
olyan állapotban van a nép is és fordítva. Az Oroszlán a hatalmat, az uralkodót jelképezi, aki mindent meg
is tesz azért, hogy ennek magas szinten megfeleljen. A Mai uralkodók, miniszterek azonban már képtelenek
olyan szellemi szinten (síkon) mûködni, mint az kívánatos lenne. Ez világjelenség, , s összefügg az adott
népekkel és valószínûleg azzal a ténnyel, hogy jelenleg a világkorszak az Oroszlánnal ellentétes jegybe, a
Vízöntõ korába érkezett, amikor az igazi érték devalválódik és legfõbb értékké a pénz válik. Ez a jelen.
Az Oroszlán a legkreatívabb jegy, óriási képességeket hozott magával, nem lehet az mondani, hogy erre
vagy arra nem alkalmas, talán csak arra nem, hogy egy gyárban a futószalag mellett álljon. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a jegy minden szülötte festõmûvész, színész vagy szobrász. A kreativitás megnyilvánulhat
a konyhában, a varrógép mellett, a kertben, stb…
Az Oroszlán minden percet kihasznál, egyetlen pillanat sem mehet veszendõbe. Társas kapcsolataiban
meglepõen érzékeny és sértõdékeny, érzelmei többnyire idealisztikusak, ám kevés embert lehet minden
veszély nélkül imádni, és a végén mindig maga az Oroszlán csalódik a legjobban.
Jellemzõen nagyon a szívére veszi a kritikát. Jellemzõ foglalkozási területei: minden olyan tevékenység,
ahol kiélheti kreativitását, jó szervezõ kézségét, mindig kitûnõ elõadó. Pl. tanár, színész, menedzser, politikus,
rendezõ, kereskedõ, textilipar, kozmetika, arany ékszerek. Nagyon megértõ, kiváló vezetõ, fõnök.
Testi szinten a szív, a keringés és a gerinc tartozik e jegyhez. Kihúzza magát, hátát, gerincét egyenesen
tartja, s ezt egészen idõs koráig megõrzi. Elképzelhetetlen görbe tartással, ha mégis, akkor súlyos lelki
problémája van. Az Oroszlán, ha bemegy valahová, akkor oda kell rá figyelni, õ ugyanis „megjelenik” ott,
ahol mások csak vannak.
A szív és a szeretet egymástól elválaszthatatlan szimbólumok. A szeretet energia és szabad, folyamatos
áramlás elengedhetetlen feltétele az egész-ségnek.
Tudni kell szeretetet adni és elfogadni, kapni is. A szív minden betegsége a szeretetenergia áramlásának
zavarására vezethetõ vissza.
Szerk.: Kata
2 titkárnõ beszélget:
- Milyen jól öltözik a fõnök!
- És milyen gyorsan!

Miben hasonlít a hegyi pásztor és a sziklamászó?
- Mindkettõ marhára vigyáz a hegyen!

*

Egy takarítónõ feljelentést tesz a rendõrségen, hogy a
munkahelyén megerõszakolta egy férfi a folyosón. És nem
tudott elmenekülni? - kérdezi a rendõr.
- Hogyan menekültem volna el? Jobbról fal, balról fal,
mögöttem a férfi, elõttem meg már föl volt mosva!

*

Elsõ közös éjszaka után kérdi a nõ:
- Tulajdonkeppen mi a foglalkozásod?
- Aneszteziológus.
- Aha. Tudhattam volna, semmit nem éreztem.

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