BALFI HÍREK

V II. é v f o l y a m
A
Idõsek Napja a
Klubban

11. s z á m , 2 0 0 6. november

tartalomból:
A Balfi SE õszi szezonja
Kati bogár

Jön B
alfra a Mikulás idén is!
Balfra
(Ha mindenki jó lesz...)

A részletes programról az idõben
kihelyezett plakátokon tájékoztatjuk a
Mikulást várókat!
Lapunk következõ száma a karácsonyi ünnepek után lát csak napvilágot, ezért
ezúton szeretnénk a szerkesztõség és a fenntartók nevében

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
kívánni Olvasóinknak és mindazoknak a Szerzõinknek, akik önzetlen
munkájukkkal olvasmányosabbá, színesebbé teszik hónapról- hónapra lapunkat.!
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Nagy hírek – kis
csokorban
Lassan végéhez közeledik a mûvelõdési ház
felújítása, hamarosan birtokba veheti Balf aprajanagyja az igényesen felújított, korszerû épületet.
*
Hasonlóképpen jó hír, hogy elkészült a buszforduló
a volt HÖR laktanyánál, és rövidesen kész lesz a
díszkút is.
*
Ehhez kapcsolódik hírünk, hogy a megkezdett
járdaépítés folytatódik, kapcsolódva az új
buszfordulóhoz, a Fertõrákos felõli részen.
*
Végre-valahára a kábeltévé ügye is lassanként a
az egyéni szerzõdéskötések stádiumában tart.
Megkezdõdhet a bekötés, és mûködik a rendszer.

Köszönet a támogatásért
Vass Tamás, a balfi serdülõcsapat edzõje lapunk
hasábjain is szeretné megköszönni a sok jószándékú
támogatást, amit munkájukhoz kaptak. Örömmel
adunk ennek helyet és a balfiak nevében is
köszönjük
Horváth Vincének, aki Fertõhomokon lakik, de
balfi születésû, hogy egy garnitúra szereléssel
ajándékozta meg a serdülõcsapatot 140 ezer
forint értékben.
Köszönünk továbbá minden más segítséget, így
Kassai Péter, Kovács László és Bognár Attila
támogatását, akik egy-egy labdával lepték meg a
fiatalokat, és köszönjük Tóbi Zoltán, Horváth
Gábor, Varga Márió, Reichard László, Pukler
Tamás, Vass Tamás adományát, akik fejenként
5000.- forinttal segítették csapatunk további
munkáját.Köszönettel:
Vass Tamás edzõ

Felhívás gyûjtésre!
Németh Antal tb. esperes plébános úr hallókészüléke tönkrement, javítani nem lehet.
Az új készülék, melyet próbaidõre kapott meg, közel 500 000.- Ft-ba kerül, de szolgálatához
elengedhetetlen.
Kérünk ezért minden jószándékú embert, hogy ha lehetõsége van rá, szíveskedjen támogatni a
vásárlást, mert e nélkül a plébános úr aligha tudja feladatát tisztességgel ellátni.
Az adományok elhelyezhetõk a kihelyezett Mária-perselyben, vagy odaadhatók Varga
Sándornénak is. (Cím: Balf, Szerb Antal utca 7.)
Nagylelkûségüket tisztelettel megköszönjük, hiszen ebben az esetben a legkisebb segítség is
számít.
Minden adakozóra a Jóisten áldását kérjük az egyházközség nevében.
Balf, 2006. november
Varga Sándorné
egyházközségi képviselõ

Elindult a számítógépes tanfolyam
Elindult, és mire az újság megjelenik, már az ötödik
foglalkozáson is túl van a számítógépes tanfolyam. A közel
húsz fõs csoport jelenleg még az elmélettel és a gyakorlathoz
szükséges alapvetõ ismeretekkel foglalkozik, ám hamarosan
megkezdõdhet a kiscsoportos (4-5 fõ) gyakorlati foglalkozás
is, amint sikerült idõpontokat egyeztetni az iskolában mûködõ
Internet-klubbal.
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Csukovits Györgyné
egyházközségi képviselõ

Helyesbítés
Múlt
havi
számunkban
bemutattuk Kocsis Jánost. Tõle
is és az Olvasóktól is elnézést
kérünk, hogy “megelõlegeztük”
számára a részönkormányzati
elnök címet is. Erre a szavazásra
csak az új részönkormányzat
elsõ ülésén, januárban kerül sor.

Temetõi koncert 2006.
Immár hagyományosan, idén ismét megtartottuk ezt
az igazán emberi, felemelõ rendezvényt. A
korábbiakhoz hasonlóan, most is megtelt a Szt.
Farkas templom és a temetõ, lobogtak az emlékezés
mécsesei és az idõjárás is mintha megszelídült volna
estére. Megkondultak a harangok és a fáklyákkal
vonuló balfi fiatalok Friedrich Marcell és
fúvószenekara kíséretében vonultak a bejárathoz,
jelezvén a mûsor kezdetét. H. Nagy Cecília Ady
versével (Valaki útra vált belõlünk) készítette elõ az
emlékezés hangulatát, Ulrich Judit az ünnep
jelentõségérõl beszélt, majd a Balfi Kórus Baader
Erik vezényletével négy kórusmûvet adott elõ,
egyiket a már évente bennünket megtisztelõ Dinnyés
József gitár és ének kíséretével. (Wass Albert: Mi
lesz Veled?) Németh Antal esperes plébános úr a élet
és halál kérdéseirõl szólt vigaszt nyújtó szavakkal, majd Dinnyés József énekelt zsoltárokat és H: Nagy Cecília
mondta el Áprily Lajos napjainkban is sokat mondó versét, az Antigonét. A mûsort Ulrich Judit a’capella
éneke zárta. A hagyományokhoz híven végül fáklyák és fúvósok kíséretében megkoszorúztuk a Szerb Antal
emlékmûvet – ami köztudottan ilyen torzóban már nem csak a fasizmus, de a XXI. századi barbárság szimbóluma
lett.
A rendezvényt követõ beszélgetések során Dinnyés József elmondta, amit mindenki tapasztalhatott is: nagy
örömünkre a Kórus évrõl évre kiforrottabb, szebb programmal áll elõ. Tisztelet érte mindazoknak, akik hajlandók
szabadidejükben komoly munkára. De köszönet illeti az összes szereplõt, elõkészítõt és nem utolsósorban H.
Nagy Cecíliát, aki minden évben szívét-lelkét kiteszi, hogy maradandó élményt, lelki épülést adhasson
mindnyájunknak a Temetõi Koncert.

Hóbor Józsefné

Máté Elek

„Nekem mindenem van…” szokta mondani,
ha megkérdeztem tõle, nincs-e szüksége
valamire. Pedig mindnyájan tudjuk, nem volt
gazdag.
Igen, neki mindene volt. A maga teremtette
béke. A maga teremtette világ. Szelíden élte
idõs napjait. Elégedett volt sorsával és
helyzetével. Nem bántott senkit. Élt, - de így
nem sokan tudnak élni. Ezért volt Õ önmaga,
Ilonka néni, akinek „mindene volt”.
Nyugodjék békében!

Erdélyben is megszólalt a harang, mikor
Elek bácsit temették. Erdélybõl jött közénk,
balfi lakosnak. Történetei, anekdotái,
humora és egyénisége velünk marad.
Jellegzetes arca volt a balfi tájnak, a góbé
huncut mosolyával. Hiányozni fog
vidámsága.
Betegségét méltósággal viselte. Itt hagyta
szeretteit, rokonait, ismerõseit. Végleg
letette a „kiskocsit”, hazatalált. Emléke
velünk marad.

Ilonka néni, élt 86 évet.

BALFI
HÍREK

Élt 85. évet

Olvassa és írjon bele! Minden balfi
háztartásba ingyenesen eljut!
Évek óta a lakosság szolgálatában!
Várunk minden hozzászólást, ötletet!

*
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„Elszaladtak az évek felettünk…”
A III. számú (balfi) Idõsek Klubjában kedden emlékeztünk meg az Idõsek Napjáról.
Kulbtagjaink, klublátogatóink lelkesen készültek. Közös énekeket tanultak meg, verseket
olvastak fel. Délelõtt a helyi óvodások egy kis mûsorral kedveskedtek, délután az általános
iskolai kisdiákjai elõadását élvezhettük. A programok között szendvicsek, hidegtálak és üdítõk
biztosították a nótás kedvû, jó hangulatot.
Délután Kóczán Zoltán frakcióvezetõ, önkormányzati képviselõ - Németh Éva kulturális
szakreferens kíséretében - is megérkezett rendezvényünkre, õk tortával kedveskedtek
idõseinknek. Késõbb az „Elke kincse” Alapítvány képviselõje Szõke Mária is megérkezett az
ünnepségre, hasznos és kedves kis ajándékokkal tarsolyában. Mindhárman biztosítottak
bennünket további támogatásukról. Vendégeinkkel együtt tovább énekeltünk késõ délutánig.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani rendezvényünk minden támogatójának: a Balfi
Részönkormányzatnak, a Balf Alapítványnak, az „Elke kincse” Alapítványnak, a Balfi óvodának
és a balfi konyha dolgozóinak, az iskola nevelõinek, diákjainak, a Friss Pékségnek, a Kisboltnak,
valamint a Családsegítõ Intézetnek.
az Idõsek Klubja Vezetõsége
Ami késik, nem múlik

A balfi Idõsek Napja
Tudjuk, hogy nagyon sokan várták és várják, de sajnos idáig a kultúrház felújítása miatt nem
sikerült megrendeznünk a már hagyományossá vált, sokak érdeklõdésére számot tartó nagysikerû
rendezvényt. Ami késik, nem múlik… Terveink szerint az ünnepek után, valamikor január
elején-közepén kerül sor a mindnyájunk számára kedves rendezvényre a szépen felújított
mûvelõdési házunkban.

Jó bornak is kell a
cégér

Olvasói vélemény

Köszönet Kóczán Zoltánnak
Ambrus Gyuláné, kedves Olvasónk keresett meg
személyesen a temetõi koncertet követõen azzal, hogy az
újság hasábjain mondjunk köszönetet a lakosság - vagy
legalábbis egy jelentõs részének - nevében Kóczán Zoltánnak
mindazért, amit az elmúlt négy évben Balfért tett.
- A nagy beruházásokért (iskola, óvoda, konyha, napközi
otthon, kultúrház, buszforduló és díszkút, járdaépítés,
telkesítés) való következetes lobbyzás és cselekvés
mellett nagyon fontos, hogy a részönkormányzat súlya
és jelentõsége megnõtt nem csak Balf életében, de a
soproni testületben is. Szinte alig volt olyan rendezvény,
amin Kóczán Zoltán személyesen nem volt jelen,
beszélgetett a helyiekkel, igyekezett problémáikra
megoldást keresni. Emberi magatartásból is példásra
vizsgázott: az önkormányzati választások eredményének
ismeretében sem húzódott félre, nem sértõdött meg:
most is itt van minden fontosabb eseményen, figyelemmel
kíséri Balf életét. – mondta Ambrus Gyuláné.
(Szavait készséggel tolmácsoljuk, a helyben folytatott
beszélgetésekbõl ítélve nagyon sokan látják így, a
képviselõ köszönetet érdemel.)

A minap egy tévémûsor Berlinben járt, magyar
borok után kutakodva. Nem kis büszkeséggel
és meglepetéssel tapasztalhatták a balfi nézõk:
egyetlen fajta magyar bort találtak az egész
német fõvárosban. a Weninger Pincészet
kékfrankosát: Balf neve így közvetlenül
Berlinig jutott. A Weninger Pincészet tud
valamit: nem elég a jó minõségû árut elõállítani,
azt el is kell tudni adni… Ezért épült a modern
pincészet, ezért fontos a jó hírnév.
A marketing és PR munkának talán csak kis
része ami itt helyben történik, de számunkra
fontos része, hogy a Weninger Pincészet
minden balfi rendezvényt támogat boraival,
ezzel is erõsítve saját és Balf jó hírét az
idelátogatók és a helyiek elõtt. Mi pedig a
szervezõk nevében köszönjük a támogatást.
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Két szõke nõ beszélget Szent István király szobra elõtt:
- Milyen jó pasi! És oda is van írva, hogy 975-1038.
- Ja. Csak azt nem írták ki, hogy Pannon, Voda vagy T-mobil.
Móricka megkérdi az apukáját:
- Apu, aki meghal, abból ugye por lesz?
- Igen kisfiam!
Egy kis idõ múlva:
- Apuuu! Valaki meghalt a polcon!

Csipet humor

- Mi lesz Hófehérkébõl ha
megcsapja a 220?
- Hamupipõke.

Apám kedvenc meséje a Kati bogárkáról szólt. Ámulva hallgatták az unokái, de valahogy sohase
jutott el igazán a végére, mert mindig nevetésbe fulladt. A meséje gyereknek szólt.
Fájó emlékére írtam a Kati bogár meséjét felnõtteknek.

Kati bogár
Erdõ és mezõ lakói összedugták a fejüket és egymásnak mesélték:
Képzeljétek Kati bogárnak eltûnt a hátáról két petty és azt panaszolta, hogy mindnek jelentése
volt. Nézzetek rá, milyen szomorú!
A bogár napok óta szánandóan borús hangulatban volt. Már a repülés is nehezére esett.
Idõnként megemelte szárnyait, rájuk nézett, majd visszaeresztette a hátára és tovább sírdogált.
Az állatok nem értették, hogy történhetett ez. Legokosabbjuktól, a bagolytól kérdezték meg miért
fontos az a két petty.
A bagoly odúja csendjébõl kiült a faágra.
- Figyeljetek rám, elmondom!
- Az elsõ petty a kevélységé.
A páva volt hívatva ezt képviselni, aki most még inkább peckesebben kezdett el járkálni
közöttük.
- A második petty a bujaságé.
A nyúl, ahogy ezt meghallotta büszkén kihúzta magát és csalafintán rákacsintott következõ
potenciális jelöltjére.
- A harmadik petty az irigységé.
A kutya lesunyta a fejét és morgolódni kezdett, majd rávicsorogott a körülötte lévõkre.
- A negyedik petty a torkosságé.
A medve megpróbálta a pocakját behúzni, de emiatt nem kapott levegõt és lihegve inkább
hagyta méltóságát tovább dagadni.
- Az ötödik petty a haragé.
A pulyka felháborodva kérte ki magának ezt a méltóságát sértõ jellemzést és lebernyegét
lobogtatva lecsapott a hozzá legközelebb állóra.
Kati bogár megszólalt:
- A fösvénység és a jóra való restség pettyeit nem találom, pedig én a hétpettyes vagyok!
Láttátok valahol?!
Az állatok összenéztek és fejüket csóválva sajnálkoztak.
- Sajnos nem. Kissé szégyenkeztek, hogy ha nincs meg a két petty, akkor csak közülük
kerülhetett ki a tolvaj.
A bagoly megrázta a fejét.
- Az elképzelhetetlen, ne is gondoljatok erre. Közöttünk nincs olyan, aki a szájától is megvonja
az eleséget csakhogy többet tudjon összeharácsolni, vagy akár a gonoszság boldogítaná.
- Nyugodj meg Kati bogár! Az ember akkora hatalommal bír mióta világ a világ, hogy két pettyet
is elfoglal. És ez a két petty olyan erõt képviselt a hátadon, hogy a Teremtõ megkímélt a további
viseléstõl. Kikérjük magunknak, hogy emberállatként nevezzék õket a továbbiakban is.
Õk csupán emberek.
-Tüske-
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Balf - a Széchenyiek szomszédságában
Amint Sopronból a Fertõ mentén utazunk, olyan falvakon vezet utunk, melyek – Balf kivételével – a Széchenyi és
Esterházy családok tulajdonában voltak. A Balffal szomszédos, alig több száz méterre lévõ Fertõbozzal kezdõdött a
Széchenyi-birtok, s egészen Fertõdig tartott, melytõl kezdve viszont az Esterházy-család hatalmas birodalma terült
el. E két dúsgazdag arisztokrata család birtokán Balf – Sopronhoz kapcsolódva – szinte szigetnek számított. Minthogy
mind Nagycenk, mind Fertõboz felõl a Széchenyi-birtokkal volt Balf határos, érdekesnek tûnhet felidézni a Széchenyicsalád kisugárzását e vidékre. Ez alól községünk sem vonhatta ki magát, mert egy család birtokával voltunk
szomszédok, mely a „legnagyobb magyar”-t adta az országnak, s tõlünk csak pár kilométerre volt e híres család õsi
fészke, Nagycenk.
Sokak számára ismeretes, hogy Nyugat-Magyarország nagy része a Nádasdy-család birtokában volt, majd azt
fokozatosan (fõleg Nádasdy grófnak a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatti fõ- és vagyonvesztése
után) a Széchenyi-, de fõleg az Esterházy-család tulajdonába került. Balfhoz közeli területek a Széchenyi család
birtokába kerültek. Maga a család kisnemesi származású volt. Az esztergomi érseki címet (és vele a hatalmas
vagyont) megszerzõ Széchenyi György teremtette meg a család vagyoni alapját. Birtokát Lõrinc nevû testvére
örökölte (egyenesági leszármazottja Széchenyi Ferenc és annak fia, István, a család kiemelkedõen leghíresebb
tagja). Egy másik rokon: az érsek unokaöccse, Széchenyi Pál ugyancsak egyházi vonalon igen sokra vitte mint
kalocsai érsek, aki magát Rákóczi Ferenc fejedelmet próbálta meggyõzni a császárral való „megbékélésrõl”.
Hiába ! Ezt követõen nagy történelmi súlyú nemzedékek nem léptek fel, melyet Széchenyi István édesapja (Sz.
Ferenc) tört meg. Ferenc gróf szülei (Sz. Antal és Barkóczy Zsuzsanna) nevéhez fûzõdik az a Nagycenkrõl
kiinduló - 2,6 km hosszú - híres hársfasor telepítése, melynek szép védett példányaiból jó pár megmaradt példányt
még ma is megcsodálhatunk. A
Széchenyiek által épített fertõszéplaki templommal szemközti lerobbant épület falán emléktábla hirdeti Ferenc
gróf ottani születését (1754). A gróf felesége Festetics Júlia a keszthelyi Georgikont megalapító, haladó
gondolkodású, mesés vagyonú Festetics György gróf húga volt. Ilyen családba született Széchenyi István ! Az
apa, Ferenc gróf nevét azzal tette halhatatlanná, hogy könyvtárát, metszet- és éremgyûjteményét a nemzetnek
ajándékozta, megteremtve ezzel a Nemzeti Múzeumot. Ferenc gróf 1792-tõl kezdve lakott Cenken, a családi
székhelyen. A gróf jó kapcsolatot épített ki József nádorral, a császár testvérével, aki õt birtokán többször is
meglátogatta. A nádor látogatását azzal tette Ferenc gróf emlékezetessé, hogy Fertõbozon megépíttette vendége
tiszteletére a Gloriette-t, a fertõi kilátót. Ezt most is megcsodálhatjuk, miként onnan letekintve a tájban
gyönyörködhetünk. A grófnak három gyermeke volt, közülük István vívta ki a késõbbiekben a nemzet örök
csodálatát. Széchenyi István életének, a nemzet számára tett munkálkodásának méltatása könyveket ölelne fel,
itt ezért csak a Balfhoz közeli életérõl, a nagycenki kastélyban eltöltött idõre érdemes visszatekinteni. A Bécsben
(1791) született gróf gyerekkorát Bécsben és Nagycenken töltötte. Mint dúsgazdag arisztokrata család
gyermekének, nem kellett iskolába járnia, házitanítója volt, még pedig az igen kiváló felkészültségû Lunkányi
János, a filozófia doktora. A nevelõ késõbb – megbízása lejártával – a cenki birtokon maradt, a birtok intézõjeként,
felügyelõjeként. Miután István gróf apja a birtok három fia közötti felosztását határozta el, sorshúzással Nagycenk
- valamint Fertõboz, Fertõhomok, Hegykõ és Hidegség - Istváné lett. Ettõl kezdve a cenki kastély uraként
sokat törõdött azzal, de országos gondjai és önként vállalt feladatai hamarosan elszólították, s csak néha-néha
pihent meg az õsi fészekben. Fertõbozon - a balfi fürdõre is konkurenciát jelentõ - fürdõtelepet hozott létre és
kikötõt létesített. A cenki kastélyban a gróf barátja, Wesselényi báró is megfordult. Érdekes, hogy két nagy
magyar egymással németül beszélt, minthogy a gróf akkoriban magyar nyelven még nem tudott választékosan
beszélni. (Rá pár évre a pozsonyi országgyûlésen - megtörve a latinul szólások szokását és a fõrend
megrökönyödését kiváltva - magyarul hangzott el az a híres felajánlása a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítására, amikor is birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel e szavakkal, „hogy hazám iránti
szeretetemet kimutathassam, a nemzeti szellem és nyelv felélesztésére…”.
Korábbi angliai útjai során ország-építõ ötletekre tett szert (melyek nagy részét a késõbbiekben sikerült is
hallatlan erõfeszítésekkel megvalósítania), de „prózai” megfigyeléseire alapozva a távolból irányította egykori
magántanárát, Lunkányi intézõt a cenki kastélyban fürdõszobák, vízöblítéses WC-k kialakítására, a gázvilágítás
beszerelésére. Amint országos gondjai szaporodtak, még ritkábban tudott Nagycenkre eljutni. Egyik névnapjára
hetven illusztris vendéget hívott meg Cenkre, akik közül hatan késõbb a 48-as kormány tagjai lettek. A vendégek
nevében Deák Ferenc üdvözölte és éltette a házigazdát. A gróf mint a hazai lótenyésztés és lóversenyek felkarolója
Nagycenken komoly tenyészetet tartott fenn. A Kossuth által „legnagyobb magyar”-nak tartott gróf viszonya
Kossuth-hal elmérgesedett. Már amikor Kossuth az elõbbi jelzõvel tüntette ki a grófot, a túlzottnak tartott
elismerésre e szavakkal reagált: „Miért emel oly magasra, hol nem tarthatom fel magamat”.
Balfon, a ”legnagyobb magyar” õsi fészkének közelében élõknek nagy tisztelettel illik adózni a gróf és édesapja
emlékének, a haza javára tett munkálkodásaik elismerésére. A közelünkben lévõ cenki kastélyban járva, a fertõbozi
Gloriette, a fertõszéplaki romos kastély elõtt elhaladva, de mindenekelõtt a Széchenyi István hamvait is õrzõ
(1810-ben épült) nagycenki mauzóleumba betérve a hálás nemzet kegyeletét mi is rójuk le! Balfiak és nembalfiak egyaránt.

Dr. Kölcsei Tamás
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Sporthírek
Ígéretünk szerint, közöljük a korábban elmaradt és az
õszi idény utolsó eredményeit.
IX. 24.
Balfi SE – Répcevis
Tartalék: 2 : 0
Felnõtt: 5 : 2 Góllövõk: Heiner Gábor 2, Horváth
Péter 2, Varga Márió
X. 1.
Balfi SE – Agyagosszergény
Tartalék: 2 : 0
Felnõtt: 5 : 1 Góllövõk: Heiner Gábor 3, Varga
Márió, Bognár Attila
X.08.
Balfi SE – Sopronhorpács
Tartalék: 2 : 1
Felnõtt: 3 : 1 Góllövõk: Bognár Antal, Polt Ferenc,
Varga Márió

Bognár Sándor a Balfi
SE elnöke értékeli a
teljesítményt:

Végetért az õszi szezon. Elõször a tartalék
csapatról, akik a tavalyi formájukat hozva nagyon
X. 15.
jó átlagteljesítménnyel, négy pont elõnnyel vezetik
Sopronkövesd – Balfi SE
a bajnokságot. Remélem tavasszal is ilyen jól
Tartalék: 1 : 3
Felnõtt: 0 : 2 Góllövõk: Polt Ferenc, Tóth György szerepelnek.
A felnõtt csapat - talán a várakozást felülmúlva a második helyrõl várja a tavaszt, amely nagyon
X. 22.
szép eredmény. Ez szerintem jórészt annak
Balfi SE – Csapod
köszönhetõ, hogy nagyon jó kollektívát alkotnak,
Tartalék: 3 : 0
tudnak és akarnak is egymásért küzdeni.
Felnõtt: 3 : 3 Góllövõk: Bognár Gábor, Bognár
Gratulálok nekik.
Antal, Horváth Péter
A serdülõ csapatnál, ahhoz képest, hogy most
alakult, folyamatos fejlõdés tapasztalható, amely
X. 29.
köszönhetõ a rendszeres edzéslátogatottságnak és
Sarród – Balfi SE
nem utolsósorban Vass Tamás odaadó
Tartalék: 0 : 2
Felnõtt: 0 : 4 Góllövõk: Varga Márió, Heiner Gábor,munkájának.
Nõi csapatunk is sikerekben gazdag és eredményes
Bognár Antal 2,
évet zárt (legutóbb is tornát nyert, majd 4.
helyezést ért el). Külön gratulálok nekik.
XI. 05.
Balfi SE – Újkér
Tartalék: 17 : 2 !!!!!!!!!!!!!!!!
Néhány szóban szeretném megköszönni
Felnõtt: 1 : 0 Góllövõ: Bognár Antal
szponzorainknak, hogy megteremtették az anyagi
feltételeket, ami nélkül hiába a lelkesedés, nem
XI. 12.
tudtunk volna elindulni. Külön köszönjük a
Himod – Balfi SE
bõkezû támogatást a Balfi Ásványvíz Üzemnek
Tartalék: 0 : 4
és a Részönkormányzatnak, remélem, mint
Felnõtt: 0 : 2 Góllövõk: Varga Márió, Sinkovits
fõszponzorainkra, jövõre is számíthatunk rájuk.
Zoltán
Azzal zárom gondolataimat, hogy úgy a Balfi SE
minden tagjának, mint szponzorainknak és
XI. 19.
szurkolóinknak, valamint a Balfi Hírek minden
Balfi SE – Ágfalva
olvasójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Tartalék: 6 : 2
Boldog Új Évet kívánok!
Felnõtt: 1 : 1 Góllövõ: Tóth György
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“Semmiféle dolgot nem lehet
sem szeretni, sem gyûlölni,
míg meg nem ismertük.”
(Leoardo da Vinci)

NYILAS
November 23 – december 31.
Tüzes, változó, pozitív és kettõs jegy. Szimbóluma a kentaur, azaz
alul ló, felül az íját feszítõ, Napot célzó ember.
A tûz az Univerzumot alkotó õselemek egyike és sok szempontból
is jelentõsen eltér a többitõl. Míg a többiek állapotot jelenítenek
meg:a föld – szilárd, a víz – folyékony
a levegõ – gáznemû, addig a tûz maga az égés folyamat, melynek
során valami sûrû anyagi természetû dologból ritkább, légnemûbb
anyagi minõség, hõ, sõt egyenesen fény keletkezik.
A tûz az égõ anyag, a láng, a keletkezõ hõ és fény összessége, de önmagában egyik sem a tûz. A tûz plazma
vagy sugárzó ionizált energia, amely nélkül az élet elképzelhetetlen lenne. Tûz kell a betegségek legyõzéséhez,
a szülõi házból való kilépéshez, a halállal, veszteségekkel való szembenézéshez és az öröm és boldogság
képességéhez is. Ennek értelmében életünk számtalan krízisét tûz-diszharmóniaként fogalmazhatjuk meg.
S szorosan idetartozik egy, napjainkban alaposan félreértett jelenség: az agresszió.
Az agresszió alapjában véve csak tûz, életerõ, ami lángolni, élni akar. A szót hétköznapi értelmében vett
AGRESSZIÓ többnyire akkor keletkezik, ha ezt a tüzet nem engedjük lobogni, vagy „vizes homokot vagy
avart” szórunk rá. Az agresszió az égni nem hagyott, frusztrált tûz füstölgése, irányt és célt tévesztett
kitörése. Akarat, erõ, célirányos tevékenység nem létezhet tûzenergia nélkül.
Végül meg kell említenünk a tûz transzformáló erejét, ebben rejlik igazi lényege, s az emberi élet is
tulajdonképpen egy nagy transzformációs folyamat. A munka, tanulás, gyermeknevelés, teremtés,
önfegyelmezés, szellemi erõfeszítések mind az anyagi létezésen való túllépés különféle formái, lehetõségei.
A nagy magyar író szavaival:
„Minden láng fölfelé lobog.
Az emberi lélek is láng.”
A Zodiákus kettõs jegyeire jellemzõen a Nyila is sokoldalú. Lehet, hogy egyetlen dologba kezd bele, de
mire megközelíti célját, már hét másik hozzá kapcsolódó tervbe is belekezdett. Többnyire túl sok mindent
csinál, s többnyire mindenbõl többet szeretne, mint ami a rendelkezésére áll. Mindig nagyszabású dolgokra
törekszik, ritkán elégedett. Az általa unalmasnak vélt részletekkel rendszerint nehezen birkózik meg.
Az apróság figyelmen kívül hagyása bajba sodorhatja, ezért pl. szerzõdéskötésnél ajánlatos elolvasnia az
kisbetûs részeket is.
Az igazi Nyilas nehezen viseli a zártságot, különösen a kapcsolatokban. A kisajátításra törekvõ, gyanakvó,
féltékeny partner ne nézzen nagy remények elé.
Széles a szellemi érdeklõdése és intelligens ember. Jóhiszemû, ezért sok csalódás éri emberi kapcsolataiban,
ezeket azonban könnyen kiheveri. Egészsége általában jó, a súlyfelesleg okozhat problémákat, érzékeny
szerve a máj és a vérképzõ szervek túlmûködése.
Fontos, hogy természetes mozgásigényét sportban, ház körüli munkában, utazásokban kiálje. Szereti a
természetet, a lovakat és a nagytestû kutyafajtákat.
Szerk.: Kata

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Balf Településrészi Részönkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával, 400 példányban
Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: balfihirek@freemail.hu, ideiglenes honlap: www.gportal.hu/balf
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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