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Bor- és babfesztivál
A Balfi Kórus Uffenheimben
A fürdõkápolna osztrák festõmûvésze

Bor- és babfesztivál 2006!
június 24-25-én a balfi iskolában!
Mottónk még mindig: - Ma sem marad
száraz torok várják Önt a Balfi borok!
A programból:
A helyi vendéglõsök balfi borokat és babos ételeket
kínálnak 06 19. – 25-ig
A borosgazdák és pincészetek a Fõ utcában felállított
standokon kínálják boraikat már csütörtöktõl 06. 22- tõl
Az utca neve ez alkalomból Bor- és Bab Fõ utcára
módosul.

06. 24. Szombat
11.00 A standok kinyitnak és kínálják a borokat az arra
járóknak
13.30- tól Babos ételek kóstolója amíg a készlet tart ( a
balfi asszonyok kínálják maguk készítette babos ételeiket)
14.45 Balfi Dalárda mûsora Baader Erik vezényletével.
15.15 Balfi Mazsorettek fellépése
15.30 A Lajta Néptáncegyüttes mûsora
16.00 - 19,00 Lõvér Fiúk (sramlizene)
19.15 A balfi Ifjúsági Klub moderntánc csoportjának
bemutatója
20.00 -tól Zene és tánc

06. 25. Vasárnap
11.00- tól stand nyitás
13.00 -tól Székely Zoltán harmonikán játszik
15.00 a Pendelyes Néptánc Együttes mûsora
16.00 a Fertõrákosi Német Dal és Kultúregyesület mûsora
17.00 Fertõrákosi Fúvósok
Programzáró.
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Kérés a balfi
lányokhoz,
asszonyokhoz!
Mint a program elõzetesébõl is
láthatják, idén második alkalommal
kerül megrendezésre a Balfi Bor- és
Babfesztivál. Kérünk tehát minden
balfi hölgyet, akinek igazi, jó babételes
receptje van, és hajlandó lenne
elkészíteni is (mint ahogy az tavaly
bebizonyosodott sok ilyen van) segítsen
nekünk.Ha
idejük
engedi,

készítsenek a Bor- és
babfesztiválra babos, vagy
babból készült ételeket, amiket a
helyszínen kínálnának a látogatóknak.
Természetesen
nem
nagy
mennyiségekre gondolunk, csupán
kóstolóra. A részleteket június közepén
személyesen megbeszéljük, akik tavaly
sütöttek-fõztek, azokat meghívjuk, aki
pedig kedvet érez, hogy idén mutassa
meg elõször “babos” tudását, az Kassai
Zoltán fõszervezõnél, vagy bármelyik
részönkormányzati képviselõnél
jelentkezzen,
hogy
idõben
értesíthessük!

Virágos Balf

Részönkormányzati hírek

Mint azt láthatták, ismét kikerültek Balfra a virágok.
A futómuskátlis ládák a buszfordulóhoz, illetve a
Polgm. Hiv. Kirendeltség elé kerültek kihelyezésre,
a SVÜ Kft. Városi Kertészete bocsátotta
rendelkezésünkre, Huszár Lászlóné részönkorm.
képviselõ kérésére. (Sajnos, a parkban
elhelyezettekbõl már fontosnak érezte valaki, hogy
otthonát díszítse vele…) De mások is tesznek, hogy
szebb legyen környezetünk: Bognár Sándor a
játszóteret kaszálta le a közelmúltban

A részönkormányzat május 17-én, szerdán tartotta
soros ülését. Tárgyalta Sopron Mj. Város tavalyi
évi zárszámadását, majd ezek után helyi
kérdésekkel foglalkozott. Megvitatta a tervezett
járdaépítéssel, a temetõi út melletti vízelvezetõ és
a kultúrház felújításával kapcsolatos kérdéseket.
Megtekintette a korábban már említett
kézikönyvtár új polcsorát.
A Bor- és babfesztivál szervezésével kapcsolatos
kérdések áttekintése után a testület határozatot
hozott, miszerint a Balfi Ifjúsági Klub 2006.

június 1-tõl ismét
rendelkezésére áll.
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Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztõség!
Szeretném, ha ezt a pár sort leközölné az újság
következõ számában.
Így szeretnék a magam és utastársaim nevében
köszönetet mondani a szervezõknek a felejthetetlen,
jól megszervezett, színvonalas és jó hangulatú
kirándulásért, amit a kitelepítés 60. évfordulója
alkalmából szerveztek a Németországi Uffenheim
városába.
Felejthetetlen volt a résztvevõk, de úgy gondolom a
kitelepített, ma már idõs “ volt balfiak „számára is,
hisz ahogy õk fogalmaztak, ezzel a látogatással egy
darabot kaptak volt hazájukból. Köszönjük tehát
Baader Erik, Fokiné Mónika, Kosztriánné Zsuzsa és
Lukács Fecó, hogy megszerveztétek és
lebonyolítottátok ezt a nagyon jól sikerült
kirándulással egybekötött látogatást .
Egy résztvevõ
(Az uffenheimi útról ld. külön cikkünket)

fiatalok

Összeült a Szüreti
Napok
szervezõbizottsága
Május 22-én, hétfõn ismét találkozott a Szüreti
Napok szervezõbizottsága, hogy tájékozódjon
illetve döntsön a rendezvénnyel kapcsolatos
kérdésekrõl. A Balfi Ásványvíz Üzem
vezetõségével való egyeztetés után az egész falu
számára megnyugtató, hogy az üzem ismét hajlandó
anyagilag támogatni a Szüreti Napokat. Fontos
kérdésként a fõ helyszín kiválasztása merült fel,
hiszen tudjuk, a kultúrházban és környékén
augusztusban (aug.26-27.) még javában tartanak az
építkezések. Több lehetõség felmerült, végül
egyhangúlag arra a megállapodásra jutott a
bizottság – mivel más reális és biztos helyszín nem
áll rendelkezésünkre, idén ismét a kisbalfi
sportpályán lesz a rendezvénysátor. Errõl a
megbeszéléseket a Balfi SE vezetésével
megkezdjük, vélhetõen nem zárkóznak el a helyszín
biztosítása elõl. A bizottság tagjai arról is beszéltek,
hogy meg kell újítani a szüreti felvonulást, minél
több résztvevõt bevonni a faluból. Az is témája
volt a beszélgetésnek, hogy a rendezvény
mindenképpen érintse egész Balfot, a falu se legyen
kihalt, jó látható jelei legyenek az egész településen
a Szüreti Napoknak. Természetesen idén is lesz
madárijesztõ kiállítást! Kedves Balfiak! Lehet
készülõdni, jobbnál jobb ötletekkel!

Szabó Kálmán
(Karcsi bácsi)
Élt 74 évet
„Úgy érzem, hogy itt a vég, elbúcsúzom Tõletek,
Isten veletek!” Így zárta hosszú évek óta vezetett
naplóját, megérezve a mindenki számára
elkerülhetetlent. Sok mindenki búcsúzott Tõle,
testvére, két gyermeke, veje, mennye, négy
unokája, négy dédunokája, és felesége, 54 boldog,
szeretetben eltöltött év után. Az egész falu
búcsúztatta a helyben csak Karcsi bácsiként ismert
Szabó Kálmánt; a sok-sok virág mindent
elmondott. Szerették az emberek. Emlékét
megõrizzük.

Gyorshír:Õszinte megrendüléssel tudatjuk, hogy 99 éves korábanelhunyt településünk legidõsebb
polgára, Miehl Antalné. Lélekben már készülõdtünk 100 születésnapjának ünneplésére. Következõ
számunkban megemlékezünk róla.
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Gesztusértékû látogatás Uffenheimben
Uffenheim Németországban, pontosabban Bajorországban, Frankónia tartományban található
kis városka, nem messze Nürnbergtõl. (Aki pontosabban szeretné megismerni, a
www.uffenheim.de honlapon sok hasznos információt talál.) Ez a település számunkra nagyon
fontos, hiszen 1946-ban, hatvan évvel ezelõtt Balfról szinte a teljes németajkú lakosságot kitelepítették. Jelentõs
részük ezen a környéken talált új otthonra. Nem véletlenül csak hosszú évtizedek után jött el az idõ arra, hogy
a mai balfiak elzarándokolhattak oda,
hiszen a történelem okozta sebek
nehezen gyógyulnak…
A látogatásról, annak elõzményeirõl,
a fellépésrõl és a fogadtatásról
beszélgettem Baader Erikkel, a Balfi
Kórus vezetõjével, az utazás fõ
szervezõjével.
- Tudni kell, hogy Uffenheimben az
ötvenes évek elejétõl alakult ki az a
hagyománnyá vált szokás, hogy a
kitelepített magyarok minden évben
találkoztak, egyházi, kulturális
programok keretében emlékeztek arra
a tragikusan szomorú napra, és az
óhazára, a szûkebb pátriára. Az 1980as évektõl kezdve ezek a találkozók
Kórusunk a templom elõtt
már csak kétévente kerültek
megrendezésre, hiszen az elsõ
generáció jócskán benne volt már a korban. Mára elértünk odáig, hogy már a kitelepítettek második
generációja is túl van a nyugdíjkorhatáron, így az ottaniak elmondása szerint elképzelhetõ, hogy ez volt
az utolsó ilyen találkozó. Erre rácáfolni látszik, hogy az idei rendezvényen több mint négyszáz érdeklõdõ
gyûlt össze, tehát a fõszervezõ szerint megfelelõ igény esetén nem elképzelhetetlen mégsem a folytatás.
- Hogyan került a balfi csoport pont
most Uffenheimbe?
Uffenheimi utcarészlet
- Magam korábban már két
alkalommal volt a találkozón, az idei
a harmadik. Mindig nagy élményt
jelentett számomra, lelkileg
építkeztem belõle. Pöltl Róbert
lelkész úr, barátom, aki balfi
kitelepített szervezi már jónéhány éve
a találkozókat. Egy beszélgetés során
merült fel annak a lehetõsége, mi
lenne, ha a ma Balfon élõk is részt
vennének egy ilyen rendezvényen.
Maga a fõszervezõ sem volt egészen
biztos benne, hogy eljött-e ennek az
ideje…
- Ahogy a beszámolókat, élményeket
hallgattam, úgy tûnik igen. Az itt élõk nem azonosulnak az embertelen tettekkel.
- Nekem is ez a véleményem, mert az ottani hangulat azt mutatta, örültek nekünk. Ami történt, azt
megtörténné tenni nem lehet, de Balf mai lakói semmiképpen sem azonosak azokkal, akik ezt tették.
- Milyen volt az út, hogy zajlott a találkozó?
- Mintegy 650 kilométert kellett megtenni. Az elsõ nap szinte teljes egészében utazással telt, bár azért egy
kis hajókirándulásra futotta a Dunán, Regensburgnál. Kedvesen fogadtak, majd elfogaltuk a szállást és
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készültünk a találkozóra lelkiekben is. Az ünnepség kezdetén csupán négy sort énekelt a 18 fõs balfi kórus
a néma csendben: „ Elindultam szép hazámbul,/ Híres kis Magyarországbul, Visszanéztem félutambul,/
Szemembõl a könny kicsordult…/ Ezt követõen csak annyit mondtam: Így szól a dal… Majd Kosztriánné,
Zuszsa köszöntötte a találkozó résztvevõit kis beszédben. * (A beszéd szövegét a cikket után teljes
terjedelmében közöljük. Úgy gondoljuk nagyban hozzájárul az érzések és gondolatok megértéséhez, azok
számára is, akiknek ez puszta történelem. A szerk. ) A beszédet követõen a Balfi Kórus dalcsokorral
kedveskedett a megjelenteknek. Az ökumenikus istentiszteleten is szerepeltünk, olyan egyházi éneket
énekeltünk, amit ismernek a német nyelvterületen is, valami Kodály Stabat Mater-ét. A délután folyamán
a Stadthalle-ban népdalokkal szerepeltünk, a Távolból címû ismert dalt már együtt, magyar nyelven velünk
énekelte a közönség is. Csak az tudja elmondani, milyen érzés volt ezen a találkozón fellépni, aki jelen
volt: sokszor magunk is a könnyeinkkel küszködtünk.
A katartikus élmények után másnap, nyilván jutott egy kis idõ Uffenheimmel és a környékkel ismerkedni.
Így van. A hétfõi napot erre szántuk. Krammer Eduard vezetésével, (aki egyébként osztálytársam volt még
anno). Megnéztük a várost, és ellátogatunk a würtzburgi püspöki palotába, valamint annak borospincéjébe.
Aki nem járt ott, a hatalmas méreteket, dimenziókat el sem tudja képzelni. Napokig lehetne bolyongani a
palotai kincsei között, de a borospincében is könnyed eltévedhet a látogató. Egyébként a vidék nagyon
hasonló a balfi dombokhoz, szelíd lankák és a szõlõtermelés jellemzi, általában viszont a fehér fajták az
elterjedtek. Összességében, azt hiszem, mindnyájunk számára felemelõ élmény és jó szórakozás volt ez a
három nap, barátságok születtek, komoly beszélgetések folytak (sokan és jól beszélnek még magyarul), és
az egészben látok egy nagyon fontos gesztusértékû jelzést is: mi mentünk, mehettünk, vittük az üdvözletet
és õk örömmel, szeretetettel fogadtak minket.

Az Uffenheimben elhangzott beszéd teljes szövege
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Honfitársaim!
Bizony a könny kicsordul, valahányszor visszanézünk, visszagondolunk.
Önök, akik 60 évvel ezelõtt átélték a kitelepítés szörnyû tényét, igazán tudják, hogy a könny hányszor
kicsordult, amikor odahagyták hazájukat, rokonaikat, barátaikat, házaikat, ingóságaikat és
kényszerbõl elindultak a bizonytalan jövõ felé. Ezzel településünket mérhetetlen veszteség érte.
És eltelt hatvan év, amióta a potzdami szerzõdés a II. világháború lezárásaként a lengyel, a cseh és
a magyarországi német nemzetiségûek kitelepítésérõl rendelkezett. A történelem igazságtalanságai
vissza nem fordíthatók, nem tehetõk meg nem történtté.
Az otthonukat elhagyni kényszerítettek örökké könnyezik könnyezik e szörnyû eseményt.
Balf ma lakói nevében mi, a Balfi Kórus tagjai egyrészt köszönteni jöttünk Önöket, másrészt eljöttünk
azért is, hogy ezzel az Önök és õseik által elszenvedett lelki fájdalmaik miatt õszinte együttérzésünket
kifejezhessük. és milyen könnyen jöhettünk! Fogtuk az útlevelet és buszra ültünk. Bizony, nem volt
ez így mindig az elmúlt hatvan évben!
Az 1989-es rendszerváltás után nagy változások történtek hazánkban. Mára egy demokratikus
Magyarország polgárai vagyunk és az Európai Unió tagjai.
Nagy hálaérzettel tölt el bennünket, hogy ezen a szép napon itt és most együtt emlékezhetünk és
ünnepelhetünk.
Többen Önök közül rendszeresen haza látogattak, vagy látogatnak ma is és látják épülni, szépülni
egykori falujukat. A ma Balfon élõ 1300 fõs közösség sokat tesz a környezet szebbé tételéért. A falu
növekszik Sok szép új ház épül.
Közösen szervezünk sport és kulturális eseményeket, amelyeken hazai és külföldi vendégmûvészek
is részt vesznek és viszik hírét kis településünknek. A híres balfi víz sok beteget és turistát vonz.
Büszkék vagyunk falunkra, mely ma Sopron egy kerületeként boldog otthonunk.
Valamennyiünk nevében kívánunk önöknek szép találkozót, jó egészséget, hosszú, boldog életet.
És valahányszor visszavárjuk Önöket és hozzátartozóikat!
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A fertõdi zene kisugárzása Balfra
Örvendetes Balf zenei életének alakulása, a Balfi Kórus jó szereplése, melyben nagy érdemei vannak a
Svájcból hazatelepült kiváló karmesternek, Báder Eriknek. Mindig élmény a balfi evangélikus templomban
a zenei rendezvényeken részt venni, mely alkalmakkor természetesen a helyi kórus ragyogó szereplésének
mindig örülhetünk. Ha nem is pezsgõ, de eleven balfi zenei életre bizonyára jó hatással van a közeli
Fertõdrõl kisugárzó Haydn-kultusz, annak gazdag zenei programja. Ezért is érdekes számunkra, hogy miként
alakul ott a zenei élet.
Fertõdön (a volt Eszterházán) nem csak él tovább, de egyre lendületesebben fejlõdik a Haydn-kultusz. Az
1996-os alapítású Magyar Haydn Társaság egyre-másra szervezi a zenei fesztiválokat, melyek célja a Haydnkorabeli Eszterháza zenei paradicsomának felidézése - eredeti falak között, korabeli hangszerelés és az
eredeti elõadási gyakorlat révén. Az újonnan alakult „Haydn-Eszterháza 2009 Programiroda” tovább erõsíti
a világméretekben is elismert fertõdi zenei életet, Fertõd (Eszterháza) zenei arculatának kialakítását, a
nagy osztrák zeneszerzõ nevéhez kötõdõ eszterházi zene szellemi örökségének ápolását. Eszterháza zenei
újjászületésének jegyében céljai között szerepel - a rangos zenei esemény mellett - korabeli táncok formájában
és kosztümökben a korabeli bábopera és marionett-játék világának a felidézése.
A zenei élet felélesztésének fontos állomása lenne az 1781-ben felavatott, majd 1860-ban leégett eszterházi
operaház újbóli felépítése. E nemes cél érdekében született meg a Nemzetközi Eszterháza Opera-Alapítvány.
Haydn halálának 200. évfordulóján szeretnék az operaház alapkövét letenni, s 2011-ben azt megnyitni. A
fejlesztés középpontjában a minõségi zenei képzés és minõségi zenei programok állnak. A Programiroda
kidolgozta programjavaslatát a 2007-2009 közötti idõszakra. A zeneszerzõ születésének 275. évfordulóján
a szokásos nagy zenei események köre kibõvülne korabeli kosztümös táncprogramokkal, esetleg még egykét (szerény kivitelû) „vigasság” jellegû rendezvénnyel. 2008-ban – ideiglenes jelleggel – egy operasátor
felállítását tervezik Haydn operáinak bemutatására, operakurzusok indítására. A zeneszerzõ halálának 200.
évfordulóján (2009-ben) gazdag programokkal adóznak a nagy muzsikus emlékének. De az olyan távoli
idõkre tervezett programokat megelõzõen a közeljövõ, azaz az idei esztendõ gazdag zenei eseményei is
nagy érdeklõdésre tartanak számot. Közülük is kiemelkedik a Magyar Haydn Társaság IX. fesztiválja
augusztus 25. és szeptember 3. között. A fesztivál keretében naponta l9 órakor lesznek a hangversenyek a
fertõdi kastély dísztermében, kivéve augusztus 30-át, amikor is a közeli, kitûnõ akusztikájú fertõszentmiklósi
kat. templom ad otthont az eseménynek. Itt két Haydn mû (Te Deum, Nikolaimesse) bemutatása mellett a
világhírû zeneszerzõ testvérének, Miachel H.-nak Theresienmesséje is el fog hangzani. Szeptember 2-án
délelélõtt 11-kor az ugyancsak közeli és kiváló akusztikájú fertõszéplaki templomban a Tízparancsolatkánonok és a Világi kánonok fognak elhangozni. A fesztivál érdekessége, hogy azon J. Haydn kompozícióin
kívül csak olyan zenemûvek fognak szerepelni, amelyek közvetlenül vagy szerzõjük révén szoros kapcsolatba
hozhatók Haydnnal, Eszterházával vagy az Esterházy-hercegek családjával. A kastély kitûnõ akusztikájú,
lenyûgözõ szépségû terme méltó helye lesz a nagy eseményeknek a korabeli hangulat felidézésére – az
eredeti falak és miliõ varázsában. Remélhetõleg minél több balfi zenebarát fog errõl a helyszínen személyesen
meggyõzõdni.

Dr. Kölcsei Tamás

Balfiak a Halász Judit koncerten
A soproni Gyermek- és Ifjúsági Központ, valamint a Balfi József A. Mûv. Ház közös szervezésében Balfról
75 fõ tekinthette meg a GYIK-ban a méltán népszerû mûvésznõ gyermekmûsorát május 23-án.. Mivel a
belépõjegyek elõvételben is 1200 Ft-ba kerültek, és ez meglehetõsen nagy terhet rótt volna azokra a családokra,
ahol több gyermek is van, a balfi részönkormányzat minden belépõjegyhez 500 Ft-tal hozzájárult. Külön
köszönet illeti Tarcsay Gizella balfi lakost, aki 2000.- forinttal támogatta a gyermekek szórakozását.

Csak olvassa és írjon bele! Minden balfi
háztartásba ingyenesen eljut!

BALFI
HÍREK

*

Évek óta a lakosság szolgálatában!
Várunk minden hozzászólást, ötletet!
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Dr. Kölcsei Tamás

A fürdõkápolna osztrák festõmûvészére emlékezve
Sokan csodálhatjuk meg a balfi fürdõkápolnában azokat a gyönyörû freskókat, amelyek egy híres osztrák
festõ, Dorfmeister István nevéhez fûzõdnek. Malbertsch mellett õ volt a leghíresebb olyan külföldi (osztrák)
festõ, aki éveken keresztül Magyarországon tevékenykedett, gazdagítva országunkat mûremekekkel. Az 1773ban épült balfi Szt. József fürdõkápolna mennyezetét Dorfmeister 1779-ben festette meg. De ki is volt ez a
mûvész, aki a balfi fürdõkápolnában létrehozott mûvészeti alkotásával jelentõsen hozzájárult községünk
nevezetességeinek gazdagításához?
Dorfmeister István 1725-ben született Bécsben, itt végezte el a képzõmûvészeti akadémiát. A család mûvészi
hajlamát öccse (Johann Georg) is örökölte, aki szintén a bécsi akadémia növendéke volt, és híres szobrász
lett. A tehetséges festõ elõbb hazájában tevékenykedett, majd fiatalon Sopronban telepedett le. Végig a
Dunántúlon dolgozott, fõleg egyházi témákat festett, elsõsorban szerzetesrendek, plébániák megbízásából,
de köznemesi kegyurak felkéréseinek is eleget tett. Alkotásainak felsorolása helyett csak pár kiemelkedõt
érdemes megemlíteni. Sopronban járva megcsodálhatjuk a bencés rendház lépcsõházának képeit, a Városháza
egykori tanácstermében a mennyezetképet, a Szt. Mihály templom oltárképét, de aki Kismartonba átruccan,
az a Szt. Márton fõoltárképben, a mennyezetképben, falképekben egyaránt gyönyörködhet. Sárváron a látogatók
a vár freskóit, a szentgotthárdi apátsági templomban a szentgotthárdi csatát, Szigetváron a plébániatemplomban
Zrinyi halálát ábrázoló kupolafestményt, Szombathelyen a püspöki szeminárium részére készült képeket
csodálhatjuk meg. A mester egyik fia (József István) is festõmûvész lett (Sopronban született és ott is
keresztelték meg) s híres apjának több nagy alkotás elkészítésében méltó segítõtársa volt, fõleg oltár- és
arcképeket festett.
A magyar földet hazájának választó mûvész Sopronban halt meg 1797-ben. Aki csak teheti, nézze meg
alkotásait soproni útjai során, de elõbb térjen be a hangulatos balfi fürdõkápolnába, s mélázzon el a csendben.
Gondoljon vissza arra a távoli idõre (1779), amikor a nagy osztrák mûvész heteken keresztül a templom
mennyezetén dolgozott, odavarázsolva azt a freskót, mely községünk egyik nevezetességévé vált. Legyünk
büszkék rá és adózzunk a mester emlékének!

Töltsd érdekesen a nyarat!
Szeretettel várunk ismét ERDÕ-MEZÕ táborunkba minden
alsós és nagyobb óvodás gyermeket.
Programjaink: kirándulás, sok játék, mozgás,
nevetés, dalolás, kenyérsütés, egészséges ételek
készítése,agyagozás, hajtogatás, gyöngyfûzés,
makramézás és sok meglepetés
Tábor HELYE: Sopron
JELLEGE: naponta 8-16 óráig
IDEJE: július 3-7-ig
DÍJA: 12000 Ft/ hét, 2500Ft/nap /testvéreknek kedvezményt adunk/
Jelentkezni folyamatosan lehet ezen a telefonszámon: 20 /5697466
Szülõi megbeszélést jún.2-án, 17 órakor tartunk. Helye: Kristály
üzletház MARGARÉTA KÖR
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Sporthírek
A Balfi SE hírei
Ápr. 30.
Balfi SE – Kópháza:
Felnõtt: 3 : 1 Góllövõk: Vass Tamás, Horváth Gábor, Varga Sándor
Tartalék: 4 : 1
Máj. 7.
Iván – Balfi SE
Felnõtt: 3 : 2 Góllövõk: Horváth Gábor, Heiner Gábor
Tartalék: 1 : 4
Máj. 14.
Balfi SE – Himod
Felnõtt: 4 : 2 Góllövõk: Várhelyi Gábor 2, Heiner Gábor, Polt Ferenc
Tartalék: 8 : 0
Május 21.
Csapod – Balfi SE
Felnõtt: 2 : 2 Góllövõk: Várhelyi Gábor, Heiner Gábor
Tartalék: 1 : 5
Bognár Sándor, a Balfi SE elnöke a következõképpen értékelte az elmúlt idõszak teljesítményét: A nagyon
sok sérülés és betegség miatt (Bognár Antal szalagszakadás, Horváth Ferenc lovaglóizom sérülés, Bognár
Gábor kéztörés, hogy csak a súlyosabbakat soroljuk) nagyon tartalékos felállásban szerepelt mindkét
csapatunk. Az elsõ csapat így is jól teljesített. Sok játékosunk emberi tartásból szép tanúbizonyságot tett.
A tartalékcsapat ragyogóan teljesítette a elmúlt négy mérkõzést is, önmagáért beszél az a tény, hogy már
100 lõtt gól felett, kilenc pont elõnnyel vezetik a bajnokságot! Remélem a hátralévõ mérkõzéseken is hozzák
az eredményeket és örömet szereznek önmaguknak, a lelkes szurkolótábornak és szponzorainknak.

Nõi foci
Sajnos, a Májusfa Kupa a rossz idõjárás miatt elmaradt, helyette Cirákon volt teremtorna, ahol a harmadik
helyezést értük el.
A Májusfa Kupa azért nem marad el, Pünkösd vasárnapján kerül lebonyolításra a Balfi SE sporttelepén.
Ezen a napon elõreláthatólag Balf legfiatalabb és legújabb csapata, a serdülõ korosztály is bemutatkozik. A
részletes programról plakátok útján tájékoztatjuk a szurkolótábort és minden balfit szeretettel várunk!

Májusfa
Mint mindnyájan tudjuk, a májusfa állítási ünnepség is elmaradt a rossz idõjárás miatt. Bognár Sándor
elmondta, hogy a meghirdetett szombattal szemben vasárnap, nyakig sárban, de azért sikerült felállítani a
májusfát, hogy idén se maradjon a falu e kedves szimbólum nélkül.

A

v i l á g

l e g r ö v i d e b b

k ö n y v e i

Zámbó Jimmy: Kaland a kiskakassal *** Michael Jackson: Miért jó feketének lenni
*** A ghánai szoláriumszerelõk jegyzéke ***
Kulcsár Attila: Középiskolás éveim***
Lagzi Lajcsi: Hogyan lettem anorexiás
*** Gyõzike: A kommunikáció alapjai***
*** A magyar optimizmus ezer éve...
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“Semmiféle dolgot nem lehet
sem szeretni, sem gyûlölni,
míg meg nem ismertük.”
(Leoardo da Vinci)

IKREK
Május 21-tõl június 20-ig
A harmadik jegy az Ikreké, amelyben a kettõs elem lakozik, s ez
nagyon sok szinten meg is mutatkozik. Az e jegyben született
emberek sohase csinálnak egyszerre csak egy dolgot.
Életszükséglete, hogy egy idõben többféle tevékenységet
folytasson és hogy gondolatait megossza másokkal. Többnyire
erõs benne a közléskényszer, amelyet sokféle módon tud
kifejezésre juttatni. Egyik problémája a felületesség, sok
mindenhez ért egy kicsit, de néha éppen ez akadályozza meg az
elmélyülésben. Többnyire logikus gondolkodású, racionális
ember.
Személyiségében is megmutatkozik a kettõség: egyik énje mindig
a másikkal viaskodik. A dualizmus megnyilvánulása a benne rejlõ sokoldalúság is. Ismét elõtérbe kerül a
polaritás problémája, amelyek megértése elengedhetetlen önmagunk és a világ; élet és halál kérdéseinek
megértéséhez. Az élet ritmikus lüktetését a pólusok közötti feszültség tartja fenn testünk legkisebb sejtjében
csakúgy, mint a világegyetem mûködésében. Minden lélegzetvétel kibocsátás és befogadás, a formán túli
világhoz kapcsolódásunknak kifejezõje. Miként belégzés nem lehet kilégzés nélkül, úgy minden polaritás
lényege az ellentétek egymásrautaltságában rejlik
E jegy testrésze a tüdõ, ezért az Ikreknek ügyelnie kell, hogy ne fulladjon ki, s ne lélegezzen be hideg
levegõt szájon át. Létfontosságú tartózkodnia a dohányzástól, amely - noha mindenkinek káros – neki
különösen ártalmas.
Problémát jelenthet az állhatatlanságra való hajlam, mivel kedveli a változatosságot, könnyedén belefog
egy csomó dologban, majd legtöbbjüket befejezetlenül hagyja. Logikus gondolkodású, racionális ember és
társas kapcsolataiban is mély intellektuális kapcsolatra törekszik. Jó ha a partner határozott véleménnyel
rendelkezik, amit aztán jól meg lehet vitatni.
Mint szülõ nagyon energikus és gyakran telezsúfolja gyermekei szabadidejét programokkal. Viszont, mint
mindig, konfliktusokhoz vezet, ha önmagából indul ki, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy gyermekei hasonló
indíttatással rendelkeznek, mint õ. Tekintettel kell lennie mások igényeire és jellemvonásaira. Minden Ikrek
szinte született kritikus, de ebben a kérdésben is érdemes toleranciát gyakorolnia, a nyers kritika bántó is
lehet, érdemes humorral lágyítani.
Jellemzõ foglalkozások a jegy szülöttei számára: újságíró, riporter, fordító, eladó, kereskedõ, levélkihordó.
Általában szüksége van a változatosságra, a sablonmunkát nem az õ számára találták ki.
Uralkodó bolygója a Merkúr, a titkos tudás bolygója. Errõl a bolygóról a mai napig keveset tudnak a
csillagászok, hiszen a Naphoz közeli helyzete miatt nehéz megfigyelni.
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.
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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