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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

(honlapunk: www.aviva.hu )

-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.

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.

Lapzárta idején még tart a II. Balfi Bor- és Babfesztivál!
Részletes, képes beszámolónk a következõ számban!

K o n c e r t  a  t e m p l o m b a n

V i s s z h a n g o k  U f f e n h e i m b õ l

R é s z ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k
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Részönkormányzati hírek Koncert az evangélikus
templomban

A lapzárta miatt ezúttal is késõn jutott tudomásunkra
a június 10-i templomi koncert, így elõzetest nem
tudtunk közölni, de magától értetõdõ, hogy emellett
a kitûnõ rendezvénysorozat mellett nem mehetünk el
szó nélkül. Kormos Gyula – bár elköltözött a
környékrõl, ezúttal is megtett mindent, mint a korábbi
koncertek lelke és szervezõje, hogy folytatódjon a
hagyomány, a megjelent – szép számú – közönség
legnagyobb örömére. Ebben  is segítségére  volt
Baader Erik, mint ahogy az egész mûsor
létrehozásában.
A Balfi Kórus, úgy vezetõjük, a karnagy úr, mint a
tagok lelkesedésének, ügyszeretetének  évek kitartó
munkájának köszönhetõen, nagyon nagyot fejlõdött.
Szépen, tisztán szóltak a dalok, hatottak érzelmeinkre.
Varga Bálint, a Soproni Zeneiskola növendéke úgy
játszott, hogy valóban jelen lehettünk pl. a J. Ployar
által megálmodott „vadászaton”. Rázó Emõke Bach
mûvét szólaltatta meg orgonán, a tõle megszokott szép
hangzásokkal, de mint kísérõ is sokat segített a
mûsorban. A méltán népszerû Laurus Együttes nagy
tapsot kapott, mint ahogy emlékezetes volt a Soproni
Fuvola Kvartett, valamint Fóhnerné Szili Ágota
fagottjátéka.
Dietmar Bierbaum ismét elbûvölt bennünket
képességeivel és a talán kevésbé közismert
ütõshangszer, a marimba hangjával. A mûvész úgy
tudott ezen az estén is megszólaltatni rendkívül
bonyolult hangsorokat és ritmusokat, hogy egészen
közel került belsõ világunkhoz. A soproni református
templom kórusa a hely szelleméhez illõ mûveket adott
elõ, nagyon pontosan, kristálytisztán. A koncert az
„Adjon az Isten jó éjszakát…” címû népdallal,
összkórussal zárult, melybe már egy kis segítséggel a
közönség is bekapcsolódhatott.
A balfiak és a résztvevõk nevében köszönjük a
szervezõknek és közremûködõknek ezt a szép estét.

(hl)

A balfi részönkormányzat június 21-én, szerdán
tartotta soros ülését. Elsõként tárgyalta a Sopron MJ.
Város Közgyûlése elé terjesztendõ javaslatokat,
melyek közül több is érintheti a balfiakat, és fontos,
hogy tudjanak róla.
1./ Az életkezdési támogatás. Minden, 2005. január
elseje után született gyermek jogosult életkezdési
támogatásra, melynek összege 40.000.- Ft, ez az
összeg a gyermek részére nyitott „Start” számlára
kerül és ott kamatozik, ill. kiegészíthetõ. Viszont
felhívjuk minden kedves szülõ figyelmét, hogy a
támogatást a gyermek megszületését követõ 12
hónapon belül kérvényezni kell az okmányok
bemutatásával a soproni Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályán.  Bõvebb felvilágosítást ugyanitt
kaphatnak a szülõk.
2./ Pénzbeli és természetbeli ellátások:  Lényeges
és fontos információ, hogy a különbözõ szociális
segélyek igénybevételének feltételei nem változtak,
bizonyos méltányossági feltételekkel bõvültek,
ugyanakkor a  rendszeres segélyben részesülõk
súlyosabb szankciókra, megvonásra számíthatnak
nem megfelelõ együttmûködés esetén. Jó tudni, hogy
a temetési segély  a következõképpen alakul: „ A
temetési segély összege a temetési költség 15 %-a,
mely azonban nem haladhatja meg a temetkezési
szolgáltatók által minden év januárjában
meghatározott legolcsóbb temetés összegének 20 %-
át.”
3./ A költségvetés módosításához: A
részönkormányzat határozatban kéri Sopron MJ.
Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a Stettin
Hungária által (a kultúrház hátsó helyiségeinek
ideiglenes használatáért) fizetett bérleti díjat
bocsássa a részönkormányzat rendelkezésére.
A következõkben a testület elnöke, Kóczán Zoltán
arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy lehetõség
nyílik Kalmár István alpolgármester úr segítségével
mintegy 3 M forint értékben a kisbalfi játszótér
felújítására.
A továbbiakban a részönkormányzat a Bor-és
Babfesztivállal kapcsolatos teendõket tárgyalta.

Faluszépítés folyamatosan
Mint az a járókelõk is láthatják, Balf  folyamatosan szépül. Felújításra került az óvodánál lévõ kis

játszótér, festettek, csiszoltak, homokot hoztak, füvet nyírtak, virágok, virágosládák kerültek kihelyezésre

a Polgármesteri Hiv. Kir.elõtt,  a Fõ  utcát átszelõ kis pataknál, padokat, virágládákat,  festettünk. A

munka még folyamatban van, ezért a késõbbiekben még visszatérünk rá, megköszönve a sok segítõkész

ember munkáját személy szerint is.
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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
és a jelentkezés módját következõ számunkban
találják!

Számítógép ismerõi-kezelõi
tanfolyam Balfon!

A számítógép jó barátunk és napjainkban szinte minden
tevékenységhez nélkülözhetetlen. Ám nagyon sok
ember számára még ma is ismeretlen, vagy nehezen
megközelíthetõ fogalmak a szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, internet, e-mail.
Ezért számítógép ismerõi-kezelõi tanfolyamot indítunk
megfelelõ számú jelentkezõ esetén Balfon.  A tanfolyam
képesítést nem ad, de arra jó, hogy mindenki, akinek
otthonában, munkahelyén van ugyan számítógép, azt
megismerhesse, és a hétköznapi életben használni tudja.
(Levelezés, fotók kezelése, internet-böngészés,
nyomtatás, szövegszerkesztés, táblázatok, stb.)
Elsõsorban a közép- és idõsebb generáció részvételére
számítunk, de bárki jelentkezhet, akit érdekel.
A tanfolyam heti 2 alkalommal, két órában, összesen
24 órás volna, azaz hat hétig tartana, az õsz folyamán
indulna. Jelentkezési lapok és  további információk
augusztusban találhatók a  Balfi Hírekben! A tanfolyam
egészének díja 1500 Ft/fõ, ezért elméleti oktatás és
gyakorlati bemutató, valamint néhány órás közös
gyakorlás, és egy, az alapokat ismertetõ  CD jár.

A  j ó  p a p  i s . . . !A  j ó  p a p  i s . . . !A  j ó  p a p  i s . . . !A  j ó  p a p  i s . . . !A  j ó  p a p  i s . . . !
TTTTTanfolyamok anfolyamok anfolyamok anfolyamok anfolyamok (((((majdnemmajdnemmajdnemmajdnemmajdnem))))) ingyen! ingyen! ingyen! ingyen! ingyen!

Eltávozott közülünk a falu legidõsebb embere,
Juliska néni. Hosszú, tartalmas, szép, bár nem
könnyû életet élt. Végig családja körében lehetett,
gondoskodó szeretet vette körül.
Jól ismertem, hiszen éveken át szomszédok voltunk.
Nagyon szerette a kertet, a virágokat. Abban a
kertben soha nem volt gaz, az hittem valami
huncutság – pedig csak a kapa volt. Amíg erejébõl
futotta, szorgalmasan, szinte fáradhatatlanul
dolgozott. Néha dalolászott egy kicsit, de közben is
tevékenykedett. Az állatokat is szerette, ezer szállal
kötõdött hozzájuk. Halálakor hallottam, hogy még
német juhász kutyájuk is „megsiratta”.
Lélekben már készültünk a századik születésnap
megünneplésére, tudomásom szerint ilyen szép
életkort még senki nem ért meg Balfon – Juliska
néni lett volna az elsõ. Generációja nem volt igazán
szerencsés, hozzá sem volt kegyes a történelem,
hiszen gyerekként élte meg az elsõ világháborút,
érett asszonyként a másodikat, az utána következõ
változásokat, nehézségeket és még sorolhatnám. Pár
hónap híján 100 év – nagyon nagy idõ.
Búcsúzom Tõle a falu nevében, megõrzöm a finom
bukta illatát, amivel mindig megkínált ha sütött.
Még õrzi Õt a virág a kertemben, amit Tõle kaptam.
Ratkó József szép verse nyújtson vigaszt a
családnak és mindnyájunknak:

 Anyám

Anyám a föld alatt van;
vigyázok rá ne lépjek.
Nem tudom mily alakban
költi föl õt az élet.

Könnyû, soványka teste
nem tudom hogy mivé lett
- bogárka, búza lett -
vigyázok, rá ne lépjek.

Miehl Antalné
élt 99 évet

hnc
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A balfi kitelepítés 60. évfordulója

EGY
FALU
KIHAL

Sokan eljöttek a
valamikori Lakók
utolsó találkozójára
Uffenheim - „
Halló” itt és „halló”
ott, szeretetteljes
köszöntések és
ölelések. A minden két
é v b e n
Uffenheimben(Németország)
megtartandó Balfa
Találkozó ezennel
k ü l ö n ö s e n
jelentõségteljesre sikerült 2006, május 14-én. Több mint 300-an, barátok, rokonok és ismerõsök foglalták el
az uffenheimi Stadthalle nagytermét. A Balfról, e fertõparti községbõl való kitelepítés 60. évfordulójára ezennel
nemcsak Hessenbõl, Frankóniából vagy tán Ausztráliából, az USA-ból vagy Svájcból jöttek el a nagyszülõk
gyerekeikkel és unokáikkal. Ebben az évben elõször és sejthetõleg utoljára is, eljött egy busz Magyarországról,
Balfról, a kitelepítettek volt otthonából.
A találkozók eddig minden két évben lettek megtartva, de a hírek szerint ez volt az utolsó.    „A falu(még élõ
régi lakos) lassan kihal”, mondta Hauer Róbert az újság (FLZ) riporterének beszélgetés közben. „ A régiekbõl
már csak nagyon kevesen élnek, viszont a gyerekek és az unokák idõvel már alig ismerik egymást,”  tette még
hozzá Hauer. És mindezek ellenére, erre a találkozóra ezennel mégis nagyon sokan eljöttek.
Csak kevesen maradhattak -
60 évvel azelõtt, május 12-én és május 14-én Balfnak majdnem az összes, 1400 lakosának el kellett hagynia
települését, akiket a harka-kópházi illetve a fertõbozi állomáson marhaszállító vagonokra raktak fel. Az egyik
csoport a hesszeni tartományban fekvõ Marburg környékére, a másik csoport pedig az uffenheimi körzetbe
került (Bajorország). Csupán 60-an maradhattak a faluban. Egyes akkori otthonmaradtak gyerekei illetve
unokái most szintén eljöttek Uffenheimbe a Balfi Kórussal. De a busszal megérkezett 41 személy, avagy a
kórus tagjai közül korántsem mindegyik valamikori német ajkú. „Java része az 1946-ban Balfra települtek
leszármazottjai,” magyarázta Baader Erik. Õ maga 42 évig élt Svájcban; 8 évvel ezelõtt visszaköltözött Balfia
és egy évvel késõbb alapította. a Balfa Kórust.
Kibékülés a cél -
Az utazás célja természetesen a kibékülés. „Nagyon sajnáljuk, hogy a történelem így akarta. Az ideutazásunk
értelme az, hogy egymásnak kezet nyújtsunk és részünkrõl kimondhassuk: „ Sajnáljuk, hogy így történt, nem
tehetünk róla,” fejezte be beszélgetésünket Baader Erik.
A kórus magyar dalokon kívül még énekelt közismert német dalokat is. Számos „ohó” és ahá”(ejha, nocsak!)
volt hallható, amikor a kórus rákezdett: „Rõslein auf der Heide” avagy „Kein schõner Land”(két közismert
német dal).
Pöltl Robert, nyugdíjas evangélikus lelkész és egyben a találkozók szervezõje, diavetített képeket mutatott be
a múlt évi balfi látogatásáról. Egyesek ráismertek családjuk volt házára, és Pöltl úr elkezdett a régi Balf(Wolfs)
német tájszólásában beszélni, amely szerint Wolfs-ból „Wulfs” és a Schürze (kötény)-bõl„Vierder”lett. „ A
hazai találkozókon még nagyon sok szó eszembe jut,” jegyezte meg boldogan egy idõsebb hölgy egy közeli
asztalnál.
A rendezvény végén Hauer úr kihirdette, hogy az uffenheimi „Népi Múzeum”-ban a két balfi templom modelljein
kívül még a régi balfi idõkbõl származó gyúródeszka és mákdaráló megtekinthetõk.

(A magyar fordítás Baader Erik munkája)

Ez a cikk május 17-én jelent meg a „ Frankische Landeszeitung “(FLZ)-ban ,
amely a „Nürnberger Nachrichten “ vidéki kiadása.
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Borkóstoló szerte az országban –
Balfon is?

 A balfi szõlészek-borászok szûk körét – és a borkedvelõk népesebb táborát - bizonyára érdekli az a
kezdeményezés, melyek a Magyar Turizmus Zrt indított el a borok népszerûsítésére, a borkóstolás
elterjesztésére. Mintegy 200 hazai pincészet várta vendégeit ingyenes borkóstolásra június 4-én, a Nyitott
Pincék Napján. Az akció része a Nagy Ízutazás 2006 akciónak, amellyel az említett  Zrt. népszerûsíti az
ország gasztronómiai kínálatát. Június 4-én Magyarország 21 borvidékén közel 200 pincészet várta vendégeit
egy ingyenes borkóstolásra. (E sorok írója nem tudja, hogy a balfi borászok részt vettek-e akcióban.) A
Pünkösd vasárnapra idõzített eseményen a pincegazda fogadta a látogatókat, akik 9 és 19 óra között háromféle
borból is kortyolgathatnak.” Az akciót hagyományteremtõ céllal hívtuk életre” - mondta Galla Gábor, a
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. “Ezentúl minden évben hasonló keretek között rendezik meg a
pincészetek a borkóstolást.” Galla Gábor szerint a Nyitott Pincék Napja hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre
nagyobb borkedvelõi kör alakuljon ki az országban. A vezérigazgató azt is fontosnak tartja, hogy ezen az
eseményen a pince gazdájától, vagy egy másik borásztól hallhatnak érdekességeket és fontos információkat
a vendégek. A Magyar Turizmus Zrt. 50 ezer példányban jelentette meg a Nyitott Pincék Napja elnevezésû
kiadványát, amely tartalmazza a rendezvény leírását és az akcióban résztvevõ pincészetek elérhetõségét. A
füzetekhez többek között a Tourinform-irodákban, egyetemeken, fõiskolákon és borgasztronómiai
rendezvényeken lehet hozzájutni. Az esemény megszervezésére az ötletet az olasz példák adták, minthogy a
borturizmus egyik legjelentõsebb területe Olaszország. Az ottani rendezvényen 2-2,5 millió vendég látogat
el mintegy 800 itáliai pincészetbe. Az olaszok kiemelt figyelmet fordítanak a fogadó-, kóstoló helységek
kialakítására, valamint a különbözõ programok és hagyományõrzõ események megszervezésére. Van mit
tanulni tõlük, bizonyára a balfi borászoknak is.

   Dr. Kölcsei Tamás

Helyi védettségû ház örököseinek kálváriája
A Kisalföld újságból és a helyiek beszédébõl  sokan értesülhettek arról , hogy nagy
bajban van a Podmaniczky család. Balfi házukat nem tudják eladni, mert helyi védelem
alá helyezték az épületet. A család számára inkább átok a védelem, mert hiába örökölt
a nyolc testvér egy házat Balfon, sem felújítani,  sem eladni nem tudják.
– Balfon, az Óhegy utca 26-os számú ház a miénk, ahol édesapám élt haláláig –
nyilatkozta a Kisalföldnek  elkeseredetten az Enesén élõ Podmaniczky Miklós. – Egy
telken két ház néz az utcafrontra. Az egyikben lakott apám, a másik már évek óta
üresen állt. Nyolcan vagyunk testvérek, szétszórtan a megyében és az országban. Ezért
döntöttünk úgy, hogy eladjuk. Végre találtunk egy fiatal házaspárt, akikkel sikerült
megállapodnunk. Õk szerették volna lebontani a régi épületeket és egy új házat építeni,
de mint kiderült, nem lehet. Nem lehet, mert az önkormányzat az elmúlt évben helyi
védelem alá helyezte.Errõl azonban minket nem értesítettek.
– A faluban állítólag néhány helyen kiragasztották az értesítõt, de elkerülte a
figyelmünket, s lejárt a 30 napos fellebbezési határidõ is – veszi át a szót Németh
Józsefné, az egyik balfi örökös. – Voltam Sopronban a hivatalban, de nem jártam sikerrel.
Azt mondták, hátrafelé lehet építkezni, de a homlokzatot meg kell õrizni vagy
ugyanilyenre kell építeni. Nem értem az egészet, hogy rendelkezhetnek mások a mi
tulajdonunkról úgy, hogy nem is értesítenek bennünket. Most ott tartunk, hogy eladni
nem tudjuk, mert a vevõ visszalépett, mi – mármint családunk valamelyik tagja – pedig
nem akarunk építkezni és a felújításra sincs pénzünk. Mi lesz így a házunkkal? – hangzott
el a „költõi” kérdés. Mi balfiak pedig kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy a „boldog”
örökösök számára ez a kérdés megnyugtatóan megoldódjon.

Dr.Kölcsei Tamás
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A BALFI OVI HÍREI
Az elmúlt idõszakban a kedvezõtlen idõjárás sok akadályt állított elénk. de végülis programjaink nagy részét
telesíteni tudtuk.
-Nagy örömünkre a Balfi Részönkorrnányzat és a Balfi  Munkaközösség támogatásával Halász Judit koncerten
vehettünk részt.
Ez úton is szeretnénk megköszöni Huszár Lászlóné, Cili szervezõmunkáját.
-„A szülõk iskolája” program keretén belül meghívtuk Stöckert Károlyné pszichológust, aki ,.A játék, mint
érték és mérték” címmel tartott élvezetes elõadást minden érdeklõdõ szülõnek.
-Évzáró ünnepségünk során leendõ iskolásaink elbúcsúztak az óvodától, társaiktól. Gyermekeink szüleiknek
egy-egy  verssel, énekkel,  dalosjátékkal kedveskedtek.
A gyerekek és a szülõk egy kis meglepetéssel búcsúztak el Sári nénitõl (Gollnhofcr Sándorné). aki 41 éves
óvodában töltött rnunkaviszonv után nyugdíjba megy. Nagyon fogsz hiányozni nekünk!
-Gyermekeink igen jó eredménnyel vettek részt az Anger-réti Sporttelepen megrendezett Oviolimpián. 18
induló óvodából a 9. helyezést sikerült elérnünk.
-A már hagyományosnak mondható Gyermeknapi kirándulásunt: alkalmával Fertõrákoson jártunk.
Körbejártuk a Fertõrákosi Barlangot, hajókáztunk a Fertõ-tavon, s végül a strandon játszottunk.
Megkezdõdött óvodánkban a nyári idõszámítás. Az iskolai vakáció idejétõl összevont csoporttal mûködünk.
A nyári zárás idõpontja július 31-tõt (hétfõ) augusztus 25-ig (péntek). Fz idõben felújítási munkálatok és
nagytakarítás történik.
Elsõ nap az óvodában augusztus 28. (hétfõ).  Szeretettel várunk minden óvodás kisgyermeket.

Gyorshír
Miután több helyi lakos is érdeklõdött a kábeltévé
építésének állapotáról, levélben megkereste a
szerkesztõség Kendi Péter urat,  a cég PR igazgatóját,
aki a mai napon válaszlevélben tájékozatott, hogy
rövidesen részletes beszámol a helyzetrõl, így
remélhetõleg a következõ Balfi Hírekben további
információkat adhatunk. (Miért késik, milyen
stádiumban van, stb.)

Dörmögés

Sok mindent nem értek ebben a világban, azt
hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. Nem értem,
ezt miért nem és nem értem azt miért igen. Tudom,
kevés a pénz, az idõ, dolgozni kell, hideg van, esik
az esõ, meleg van, jobb a hûvös szobában
szundikálni és még folytathatnám  a kifogásokat.
Azt sem értem, hogy aki eladhatna nem ad el,
bezárkózva várja a vevõt. Hát csak várja. Aki
vásárolhatna sem vásárol, mert jobb (?) ami
ingyen van. Akinek nincs az meg fizet, mint
katonatiszt.
Dörmögök a bajszom (szakállam) alatt. Fölött.
Között. Ahogy tetszik. Nem értem.  Mert ugye
…mindenki másként csinálja … a klasszikusok
szerint. Mi van? Elfáradtunk, elfásultunk,
emberek? Ez szokatlan itt. Ébresztõ!
Nem akarok én bántani senkit, csak lányomnak
mondom, hogy a menyem is értse…

(hl)

Kérdések és válaszok
    -    Miért kereste föl Bush elnök Göncz Kingát?-
Mert a   felesége már többször mondta  neki,hogy

beszéljen egy szakemberrel.
                                        *

- Mit csinál a netes rabló?
- Letölti a büntetést!
                                  *
- Mi történik, ha balesetezik a Télapó?
- Szánja bánja...

                                        *
- Vádlott! Tud valamit mondani, ami enyhítené
a büntetését?
- Igen. Házi õrizet, kábeltévé, hifitorony....

                                        *

Helyzetek, állítások
   Nagyanyám nagyon kemény asszony volt. Három
férjet temetett el, pedig kettõ közülük csak szundikált.

Mosolysarok

Bal lábbal keltem fel. Felvettem az ingem és
leszakadt egy gomb. Megemeltem a táskámat és
leszakadt a füle. Már félek kimenni vizelni....

*

(A tíz kicsi indián meg teszi a dolgát...)
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S p o r t h í r e k
Nõi foci
Május 27. Celldömölk
Végre megvan a várva várt, hõn áhított elsõ helyezésünk! A sok beteg és a
munkahelyi elfoglaltság miatt nagyon tartalékosan indultunk, de sikerült
megszerezni az I. helyezést. Örömünket még tetézte, hogy a torna legjobb
kapusa Tóth Józsefné lett!

Június 4. Balf
Az április 29-re meghirdetett II. Májusfa Kupa sajnos a rossz idõjárás miatt
csak Pünkösd vasárnap került lebonyolításra. Az idõjárás most sem volt
felhõtlen, de minden jó, ha jó a vége! Mégis sikerrel zárult a
rendezvény. Nyolc csapat küzdött az értékes díjakért, sziporkázó csatákat
vívtak a lányok-asszonyok. A torna gyõztese a Vép csapata lett, II.
Szombathely (Zanat), III. Kópháza , aki nagy csatában, végül hétméteres
rúgásokkal gyõzte le a balfiakat.
A hazai csapat legjobb játékosa Miszoriné Pánczél Anikó lett. A torna
zárásaként kendó, majd az ifjúsági klub táncosainak bemutatója színesített a
programot, végül a legifjabb labdarúgók, a serdülõk adtak ízelítõt
tudásukból. (Tóth József)

Balfi SE

Köszönetnyilvánítás  a  Májusfa  Kupáért
A labdarúgó csapat vezetése nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a torna
megrendezését.
Köszönet
Kalmár István alpolgármester úrnak, aki 50.000.- forinttal támogatta a tornát.
Sopron MJ. Város Sportbizottságának, õk a serlegeket és a kapukat biztosították.
A Balfi Ásványvíz Üzemnek, ásványvízzel és üdítõkkel támogatták a rendezvényt.
A Balfi Részönkormányzattól a hangosítást, a sátrakat, asztalokat és padokat kaptuk.
Csonka István, Kovács Ferenc, Szita Ákos, a Vinex Kft. borait a csapatoknak és a díjazottaknak tudtuk plusz
ajándékként adni.
Gergye András, a Halácsárda tulajdonosa 5000 Ft-os vacsorautalványt adott.
Kassai Péter  és családja a gulyás biztosított zöldségféléket és segített az elõkészületekben.
Heiner Gábor folyó bort adott, felesége Heinerné, Zsuzsika pedig a tavalyi évhez hasonlóan a torna
egészségügyi részét felügyelte.
Ajándékcsomagot kaptunk még a balfi „Kisbolt”-tól és a soproni Smatch-tól.
A most már Fertõbozon élõ Böszörményi István és felesége egy nagy kondér körömpörkölttel ajándékozta
meg a torna résztvevõit és a  - sajnos kis számban kilátogató –
közönséget.
Köszönjük a támogatást Tarcsay Gizi néni társának, Józsefnek.
Köszönet Tóbi Istvénnénak, Miszori Gézánénak, Bognár Sándornénak, Sándor Tamásnénak (Terike) és
a fertõhomoki Németh Eszternek, akik a fõzésben, palacsintasütésben, büfézésben segítettek.
A kenyeret és péksüteményt a Friss Pék Sütõház  (Csábi Lajos) biztosította.
Elismerés azon fiataloknak is, akik segítettek a pálya  és egyéb dolgok elõkészítésében.
És utoljára, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azon kevés balfinak, aki megtisztelte szerény
rendezvényünket. Aki ott volt, jól érezte magát!Köszönjük! A  Balfi  SE  Vezetõsége



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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“Semmiféle dolgot nem lehet

sem szeretni, sem gyûlölni,

míg meg nem ismertük.”

                         (Leoardo da Vinci)

RÁK
június 21-július 21-ig

Elérkeztünk az évkör második tartóoszlopához.
Földünkön ugyanis az idõ négy oszlopon nyugszik –
két napfordulón és két napéjegyenlõségen.
Ezek kört képeznek, mely körül az idõ mozog. Minden alkalommal, amikor elérünk egy-egy oszlopot, ez
egy speciális kapcsolat lehetõségét kínálja számunkra a háromdimenziós fizikai síkon túl létezõ világokkal.
Mindkét napfordulón – decemberben és júniusban is – az idõ mintegy megáll egy pillanatra, s megáll a
mozgás, az elme is, s ebben a különleges felemelkedhetünk az EGY-SÉG - hez. A nyári napforduló a fény
gyõzelmének üzenetét hozza el számunkra, (ekkor leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka), a
beteljesedést szimbolizálja.
Ezzel a minõséggel indul a Rák hava, amely a negyedik jegy, kardinális és az elsõ vízelem, így tehát az
érzelmek kerülnek az elõtérbe. Uralkodó bolygója a Hold, melynek keringési ideje 28 nap, közelsége miatt
hatása is egészen nyilvánvaló, gondoljunk az ár-apály jelenségre, vagy a nõk 28 napos menstruációs ciklusára.
A Hold a lelkivilágot, az érzések világát és az ösztönös reakciókat, valamint a tudattalant jelöli.
Erõs fantázia és eleven képzelõerõ jellemzi a Rák-szülöttet, s éppen ebbõl fakadóan gyakori a nyugtalankodás
fõként szerettei miatt, így az elsõk között szerepel az aggodalmaskodók listáján. Amennyiben bízik egészséges
intuícióiban és ösztöneiben, ezek a gondok mérsékelhetõk. A Rák legnagyobb hibája a szeszélyesség: egyik
pillanatban madarat lehetne vele fogatni, a következõben mély, sötét depresszióba süllyed. Elméje az
intuíciókra hagyatkozva mûködik a legjobban és ez nagyon hasznos olyan esetekben, amikor gyors döntést
kell hoznia. Veleszületett kitartása és bátorsága átsegíti a nehézségeken. A Rák odaadó, figyelmes partner,
mérhetetlen szeretet lakozik benne, de az érzéketlenség legkisebb jele is túlzottan felingerelheti. Ha tartós
kapcsolatot teremt, minél elõbb családot, gyereket szeretne.
Szervezet nagyon érzékeny, igényli a rendszeres, ritmikus mozgást, így õrizhetõ meg egészsége, fõleg az
úszás és a tánc ajánlható. Idõrõl idõre szinte bizonyosan fellépnek gyomorbántalmak, különösen ha sokat
emészti magát.
Jellemzõ foglalkozási területei: minden segítõ, ápoló és szociális jellegû hivatás, különösen orvos, ápolónõ,
óvónõ, pszichológus. Vonzódik a humán pályákhoz is, az oktatáshoz. Jól boldogul az olyan szakmákban,
ahol fejlesztheti és kiélheti fantáziáját.  Az ambíciónál fontosabb a munka öröme, de a jövedelem se mellékes
szempont.

Szerk.:Kata

Örömmel értesítjük a balfiakat, és a Balfot szeretõ embereket, hogy  Balf  ideiglenes, új
honlapja kialakítás alatt van, de már megtekintehõ az interneten a

www.gportal.hu/balf cím alatt.




