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tartalomból:

M i é r t ? (Mit kínál a Balfi Tagiskola?)
R é s z ö n k o r m á n y z a t i hí r e k
Receptsarok! Új!

A BALFI TAGISKOLÁNAK VAN JÖVÕJE!
Felelõsséggel - és nem utolsósorban örömmel - írhatjuk le a fenti mondatot.
Tehetjük, mert felelõs emberek tájékoztatására
alapozzuk a kijelentést: Palotai György Irodavezetõ
Úr tájékoztatta ebben az értelemben a balfi
részönkormányzatot a Kulturális Bizottság
álláspontjáról. Jelen sorok írója telefonon
megkereste
Kocsis
János
képviselõ,
részönkormányzati elnök kérésére Sass Lászlót, a
Kulturális Bizottság elnökét, aki hasonlóképp
nyilatkozott és vállalta, hogy pár gondolatban errõl
ír lapunknak. (Sajnos, a cikk lapzártáig nem érkezett
meg, így következõ számunkban készségesen állunk
rendelkezésre.)
Ám nem gyõzzük hangsúlyozni: a helyben élõknek
is felelõsségük van ebben az ügyben. Iskolás korú
gyermekeiket, - ha csak valami egészen különös
oka nincsen - ne vigyék másik iskolába!
A Balfi Tagiskola Vezetõje, Korán Mária Emília és tantestülete a miértekre is
válaszol szakmai szemmel és alapossággal.
Cikkünk a negyedik oldalon!

Fontos!
Beiratkozás
A beiratkozás az iskolába a plakátokon is közzétett idõpontban, természetesen nem
február, hanem

március 7-én és 8-án lesz.
Szeretettel várjuk a kis elsõsöket iskolánkban! Kérünk minden balfi szülõt, hogy ha
lehetõsége van rá, ide írassa gyermekét!
Az elírásért szíves elnézésüket kérjük!
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Részönkormányzati hírek
A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007. február 14-én tartotta soros ülését, melyen a
következõ napirendi pontokat tárgyalta:
1. Elõterjesztés a Volán társaságok önkormányzati tulajdonba kerülésérõl 2. Elõterjesztés Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
3. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérõl (rendeletalkotás)
4. Elõterjesztés a Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító
okiratának módosításáról 5. Elõterjesztés idõszaki kiadvány alapításáról 6. Egyebek
Az ülésen megjelentek Varga Józsefné, a Vagyongazdálkodási Iroda részérõl, Nagy István Irodavezetõ
(Költségvetési Iroda), valamin Palotai György Irodavezetõ.
Az elsõ napirendi ponthoz Varga Józsefné ismertette a javaslat lényegét, majd a részönkormányzat a
következõ határozatokat hozta:
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat a Volán társaságok önkormányzati tulajdonba kerülésérõl
szóló elõterjesztés I. és II. határozati javaslatát támogatja.
A következõ (második) napirendi pontot Nagy István ismertette, majd Foki Gábor a részönkormányzat
alelnöke tette fel a kérdést: a részönkormányzat mardványpénzével kapcsolatban. Az irodavezetõ
válaszában kifejtette: a keretet fel kell használni, maradványpénz jelen esetben nincs. Foki Gábor
kérte továbbá, hogy fenti összegekrõl részletes elszámolás kaphasson Balf, melynek Nagy István –
mint mondta – nem látja akadályát. Ambrus Csaba részönk. képviselõ a csatorna- és ároklefedés kérdését
vetette fel.
A második napirendi ponthoz. a következõ határozat született:
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi
költségvetési rendeletének módosításáról szóló elõterjesztést támogatja.
A harmadik napirendi pontot is Nagy István irodavezetõ ismertette, majd Kocsis János, a részönk.
elnöke foglalta össze, aztán kérdést intézett az irodavezetõhöz:
A 2007. évi költségvetés Balfot érintõ tételei tehát a következõk:
Kötelezettségvállalás a Pet Pack Kft elõtti ivókútra, 45,7 Millió Forint értékben. A járdaépítések négy
utcát érintenek 80 Millió Forint értékben. Az említett karácsonyi díszkivilágítás fel nem használt összege,
120 E Ft. Keleti területek, Balf vízellátási tanulmány. Termálkút, Nagycenk, 60 Millió Forint értékben
próbafúrás, mely által Balf körzetében turisztikai célpont nyílhat meg. Játszóterek felújítása.
Megrendelés van a kisbalfi játszótér felújítására, 700 Ezer Forint értékben.
Szerepel a költségvetésben 1,6 Millió Forint autóbuszvárók és szigetek építésére. Ha új buszmegállót
szeretnénk, erre kell benyújtani az igényünket?
Nagy István válasza:A Gazdasági feladatokon belül is van rá lehetõség. Egyéb beruházás, 100 Millió
Forint. Nincs mögötte konkrét feladat.
Határozat: Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. évi költségvetési rendeletérõl szóló elõterjesztést támogatja
A negyedik napirendi pontot Palotai György Irodavezetõ ismertette. Természetesen itt is súlyponti
kérdés volt a Balfi Tagiskola sorsa. Az Irodavezetõ ismertette a Kult. Bizottság álláspontját is, mely
szerint indul elsõ osztály. Gál Miklós képviselõ arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei év a mélypont
létszám tekintetében, a jövõre nézve a felmérések alapján bíztatóbbak a kilátások.
A negyedik napirendi ponthoz a testület a következõ határozatot hozta:
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat a Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló elõterjesztést támogatja.
Az ötödik napirendi ponthoz a határozat: Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat az idõszaki
kiadvány alapításáról szóló elõterjesztést támogatja. Foki Gábor megjegyezte, hogy az önkormányzati
lap jó lenne, ha Balfra is eljutna.
Végül a 6. napirendi pontban szó esett a kultúrház személyi és anyagi mûködési feltételeirõl, az utcanév
táblák kihelyezésének folyamatba tételérõl, valamint Kocsis János a részönkorm. elnöke ismertette a
helyi autóbuszjárat meghosszabbításának tervét, mi szerint jelenleg, szinte azonnal lehetséges módon
–jelentõs ráfordítás nélkül kivitelezhetõen - a Pet-Packnál fordulhat a helyi járat. A Bozi úton való
közlekedését és annak költségkihatásait a késõbbiekben vizsgálják.
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A további félreértések tisztázására!
Kedves Balfiak! Mint már annyiszor megírtuk, az
újságban az elhunytakról való megemlékezés nem
automatikusan történik! Egyrészt azért, mert a
szerkesztõk sem ismerhetnek mindenkit, másrészt
anyakönyvi hírek nem állnak rendelkezésünkre,
harmadrészt pedig azért, mert korántsem biztos,
hogy minden esetben van ilyen igény a
hozzátartozók részérõl. Éppen ezért, aki szeretné,
hogy elhunyt hozzátartozójáról, rokonáról
megemlékezzünk (természetesen díjtalanul),
kérjük, hogy ha másként nem, egy élõszóban
történõ üzenettel, írásban vagy telefonon, vagy
bármi módon jelezze ezt a szerkesztõségbe.
A közelmúltban kaptam ilyen ügyben egy
megbántódott hangú telefont. Megértem az
érzéseket, ezért az érintettektõl és mindazoktól,
akik hasonló félreértés miatt megbántottnak érzik
magukat, vagy csak akármilyen kis tüske maradt
bennünk, elnézést kérünk. Számunkra, a közösség
számára minden haláleset veszteség, legyen idõs,
fiatal, ismert vagy kevésbé ismert emberrõl szó,
semmiféle különbséget nem teszünk. A különbség
csak egy mondat: szeretném, ha bent lenne az
újságban! Õszinte tisztelettel és sajnálattal: Huszár
László felelõs szerk.

TA K Á C S I M R E
Imre bácsi
Élt 77 évet
Õ volt az igazi példája annak, hogy lehetsz
bármilyen meggyõzõdésû, ilyen vagy olyan
szervezet tagja, a kérdés nem ez, hanem az, hogy
tudsz-e tisztességes, gerinces ember maradni. Õ
tudott, és ez ma ritka, mint a fehér holló. Az ilyen
ember elõtt még akkor is mélyen meghajolok, ha
másként látok dolgokat a világból. Személyes
vonatkozásban is igaz ez részemrõl: a tsz-idõkben,
konfliktusaim a tsz vezetõkkel bizony nagyon sok
embert a kíméletlenségig szembe állítottak velünk,
velem, nem a tények, hanem az állás, a
pozícióféltés és a talpnyalás okán. Imre bácsi akkor
is emberséggel közeledett hozzánk: volt tartása.
Nyersen mondta a véleményét, de sohasem
bántóan. Most utoljára tudom köszönöm neki.
A maga módján próbált tenni a közösségért, hû
maradt meggyõzõdéséhez. A temetésén hallottam:
nem kért a felosztott Tsz vagyonból. Talán ez is
jelez valamit. És az, hogy nyitott volt a világ dolgai
iránt: sokat olvasott, minden érdekelte.
Búcsúzom Tõle azoknak – és a magam nevében –
akik ismerték, szerették. Róla el lehet mondani a
költõ szavaival: „… ember maradt minden
(hnc)
körülményben.”

Március 15.
Idén is méltóképpen szeretnénk
m e g ü n n e p e l n i m á r c i u s i d u s á t . Az
ünnepségre 2007. március 15-én, délután
három órakor kerül sor a balfi József A.
Kultúrházban,
melyre
tisztelettel
meghívjuk Balf lakóit!

Alapítványi Bál, 2007.
A Balf Alapítvány és a Vendégvárók
Egyesületének hagyományos farsangi
bálja idén is szép sikerrel zárult. A
Panoráma Étterem, a Juice Zenekar
mindent megtett a jó hangulat érdekében.
A tombolahúzáson sok-sok értékes
nyeremény került talált gazdára, a fõdíjat,
a 60 ezer forint értékû hétvégét egy ismert
balfi fiatalember nyerte.
A Balf Alapítvány ezúton is k ö s z ö n i
m i n d e n k i n e k a felajánlott
tombolatárgyakat és minden segítséget.
Ezek a támogatások tették lehetõvé, hogy
a Farsangi Bál tiszta bevétele meghaladta
a 300.000.- Ft-ot, melynek felhasználásról
a kuratórium késõbb dönt.
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Miért?
Nagy gondban ilyenkor az elsõ osztályos gyermekeink iskolába íratása idején.

Mit ajánl a Balfi Tagiskola?
Elsõsorban a biztonságot. A való igazat. Nem becsapás, nem reklám, nem átverés, nem megkárosítás!
Kis iskola helyben. Egy órai elõny reggel. Egy óra a hazaérkezésnél.
A hat éves kicsi gyermeknek fontos, hogy kellõ idõben kipihenhesse magát. Nincs ázás, fagyoskodás,
rohanás, stressz, a napközbeni elfoglaltságok megszervezésének gondja. Ki viszi, hoI lesz addig míg
valaki érte nem megy‘? Balesetveszély a nagy forgalomban. Nem beszélve egyéb a mai világban
elõforduló veszélyekrõl.
Igazodás a reggeli munkakezdéshez, délután a munkabefejezéshez. A tanítás kezdetével a napközi
biztosításával. amely rugalmasan alkalmazkodik a szülõk munkaidejéhez.

Kicsi osztálylétszámok, családias légkör, odafigyelés.
Modern iskola. Jól felszerelt. Tisztaság. Tornaterem, öltözök. Kellõ pedagógiai felkészültség. A
mai kor követelményeit leginkább fegyelembevevõ módszerek alkalmazása. Osztálykönyvtárak,
audiovizuális eszközök, számítógéppark bevonása az oktatásba.
Versenyeztetések. A tanulók eredményeinek állandó figyelemmel kísérése. Az egyéni adottságok
kibontakozásának lehetõsége sokkal nagyobb odafigyelésseI, mint ott, ahol az uniformizálásnak az
esélye sokkal nagyobb, s nagyobb tömegben vannak jelen a gyerekek.
A legfogékonyabb korban mindez nem mellékes. Ne higgyük, hogy jót tesz a gyermeknek az iskolák
közötti versengésben tett lépésekként a túlterhelés! (Meggörbül az, kinek a hátára túl nagy terhet
tesznek, amikor még gyenge a csontja!) Az meg megerõsödik, kit megfelelõ idõben terhelnek, megfelelõ
módon.

Leendõ l. osztályos tanító néni Varga Noémi 4. osztály végéig tanítja a gyermekeket.
Tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom 8, 5 óra /hét, Matematika 4, Környezetismeret 1, Rajz és vizuális
kultúra 1, 5, Technika és életvitel 1, Ének- zene 1, Testnevelés és sport 4,
Összesen 21 óra

Választható tantárgyak alsó tagozaton.:
német, néptánc, hittan, egyéni képességfejlesztés.
A tanító nénik munkáját fejlesztõpedagógus, logopédus is segíti. Alkalmazott módszereink nagy hangsúly
fektetnek a differenciált képességfejlesztésre, a szókincs és beszédfejlesztésre, valamint az értõ olvasás
fejlesztésére, az egészséges személyiségfejlesztésére, az egyéni képességek kibontakoztatására.
Iskolánkban általános mûveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik 8 évfolyamra tervezve a
pedagógiai programot.
Fontosnak tartjuk az
- sokszínû tanulói tevékenykedtetést
- a tanulói önállóságot
- az életkori és képességek szerinti differenciálást

Képzési irányok a 8 évfolyamban melyet itt helyben megalapozunk
Testnevelés speciális programokkal, német, angol nyelvoktatás
5. osztálytól magyar nyelv és matematika csoportbontásban történik
1. osztálytól személyiségmegismerõ program
Projekt 7 minden évben 4 napos projektoktatást szervezünk. Ezek elemei:
Digitális fizikatanulás, informatika, erdészeti erdei iskola kommunikációs tréning, komplex mûvészeti
oktatás, sportfoglalkozás, tanulás tanítása, képességfejlesztõ helyi modulok, drámapedagógia.

Az alapfokú mûvészetoktatás néptánc tanszakon folyik.
Elõképzés heti 2x45 perc
A gyerekek megismerkednek a népi játékok, a folklórismeret, a tánctörténet, a népdalok világával.
Különbözõ rendezvényeken, fesztiválokon vesznek részt, késõbb Európa különbözõ országaiba utaznak.

Beiratkozás: március 7-8. a Balfi Tagiskolában lesz.
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“Én nagyon szeretem a balfiakat...”

A Manyi
A balfi Polgármesteri Hivatal Kirendeltség egyik irodája
január elsejétõl üres. Manyi, Szabó Károlyné nem várja már
itt a hozzá forduló balfiakat: nyugdíjba vonult, pontosan a
nyugdíjba vonulás elõtti idõt tölti, ami alatt már munkát nem
végez.. Szinte hajszálpontosan (1987. február 16-tól) húsz
éve várta itt, kezdetben heti két, majd egy alkalommal a hozzá
fordulókat, hogy ügyes-bajos hivatalos dolgaikat intézze,
azokban segítséget nyújtson. Egyszemélyes intézményként
tekintettünk rá sokáig Balfon, õ volt maga a „hivatal” az itt
élõk szemében. Az egyéni életút és a hivatalok, az ügyintézés
átszervezése furcsa módon találkoznak: valószínûleg az õ
helyére már senki nem kerül.
A miértekrõl magát Manyit kérdeztük:
- Kezdetben, a nyolcvanas években, a 90-es évek elejéig
egész másként mûködött a közigazgatás. Akkoriban
lényegesen több volt a feladat: munkakönyveket, lakcím bejelentéseket, útlevélkérelmeket,
szociális ügyeket tudtam itt helyben intézni, pontosabban továbbítani és elintézni az akkori
tanácson, késõbb polgármesteri hivatalban. De hozzám fordultak a lakók panaszokkal,
észrevételekkel, rajtam keresztül jutottak az illetékesig, az ügy elintézéséig. Beosztásom
szerint elõadõi státuszban dolgoztam a Titkárságon, majd az Igazgatási Osztályon, egy egész
rövid idõre a balfi kirendeltségvezetõi címet is megkaptam. A közigazgatás fokozatos
átalakításával azonban a hatáskörök és feladatokat hivatalosan is csökkentették, a balfi
kirendeltséget már szinte a benti hivatali feladatok mellett pluszként végeztem, a félfogadás
is lecsökkent heti egy alkalomra 1997-ben. Ennek ellenére úgy érzem, úgy a helyi szennyvíz,
mint a gázprogram megvalósításának adminisztrációjában, ügyintézésében sokat tudtam
segíteni. De még bábáskodtam az elsõ Részönkormányzat megalakulása idején is, majd
titkári feladatokat láttam el részükre, amellett, hogy legjobb tudásom szerint, nagyon sok
esetben munkakörömet, feladataimat meghaladva igyekeztem a helyi polgárokat segíteni
ügyeik intézésben.
- Hogyan alakult a késõbbiekben?
- Mint mondtam, a feladatok egyre csökkentek, az átszervezések nyomán én is átkerültem az
Okmányirodába. Az itteni munkám heti egy alkalommal jóformán már csak nyomtatványok
átadására és információra korlátozódott, arra, mit hol és hogyan lehet intézni, hiszen a
szakosodás folytán semmilyen jogköröm nem maradt: az Okmányiroda végzi az
okmányügyek, lakcím, útlevél intézését, a Munkaügyi Központ a munkaügyeket, a Szociális
Osztály a szociális ügyeket, segélyeket, közgyógyellátást stb. Az utóbbi idõben már csak azt
tudtam mondani az embereknek, ki hová forduljon, hiszen az esetek szinte száz százalékában
az állampolgárnak személyesen kell megjelennie a fenti irodákban, ahol a döntéseket is
hozzák. Ezért aztán úgy gondolom ennek a munkakörnek itt Balfon nem lesz folytatása,
hiszen gyakorlatilag ügyet intézni helyben, az elektronikus ügyintézés korában, amikor
minden számítógépes rendszereken, centralizálva van, már nem lehet.
- Most már a magánéleté lesz a fõszerep…
- Így van. Annak a biztos háttérnek, a családnak, akik lehetõvé tették korábbi munkámat,
szeretnék most mint szülõ és négyszeres nagymama sokkalta több idõt szentelni. 1974.
január 12-e, azaz házasságkötésem óta Balfon élek, a közösségi életbõl természetesen
nem maradok ki, mostanra mégis férjem, gyermekeim, unokáim számára szeretnék
elsõsorban sok örömet, segítséget, szeretet nyújtani.
A Balfi Hírek hasábjain ezúton köszönjük meg Balf lakóinak nevében két évtized es
áldozatos, lelkes munkáját és kívánunk Szabó Károlynénak, Manyinak jó egészséget, hosszú,
boldog, békés nyugdíjas éveket!
(hl)
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dr.Kölcsei Tamás

Természeti értékek Balf közelében
Balf a természetvédelmi területek szerves részét képezõ Fertõ-Hanság Nemzeti Park közvetlen
szélén van, tehát a legmagasabb védettséget élvezõ terület része. Ezért mint ilyen nem kell messzire
menni, hogy természeti értékeket lássunk, hiszen a világhírû nemzeti park szélén (tehát annak
részeként) található. De aki nemcsak a Fertõ-Hanság NP tõlünk karnyújtásnyira lévõ értékeiben
akar gyönyörködni, hanem a közelben más természeti értékeket is látni akar, annak sem kell sokat
menni, csak a közeli Nagycenkre és Sopronba kell kiruccannia.
Egy kis természetvédelem
Ha a védett természeti .értékeket csoportosítjuk, akkor két kategóriába sorolható be a védettség. Egyrészt területtel
védett, másrészt terület nélkül védett természeti értékeket különböztetünk meg. Ez elsõ kategóriába a nemzeti
parkok (miként a Fertõ-Hanság NP), tájvédelmi körzetek, természeti emlékek, országos jelentõségû területek és
nem országos, hanem csak helyi jelentõségû területek tartoznak. Ez utóbbira szeretnék rátérni, amikor a Balhoz
közeli ilyen - tehát helyi jellegû - értékekre világítunk rá. Ez utóbbi kategóriára tehát az jellemzõ, hogy az
önkormányzatok hatáskörébe kerülnek kijelölésre a nem országos jelentõségû természetvédelmi területek és
természeti értékek. Balf tehát egyrészt szerves része országos jelentõségû védett területnek (a nemzeti park
részeként), másrészt a Balfhoz közeli, négy bemutatott területre az jellemzõ, hogy azok helyi jelentõségû területek.
Nagycenken járva
Balfhoz legközelebbi védett természeti érték Nagycenken található, mindkettõ a Széchenyi-család tevékenységéhez
kapcsolódóan. Széchenyi István gróf birtokának felvirágoztatására – többek között – selyemhernyó-tenyésztéssel
is foglalkozott, s ehhez az alapanyag elõállítására szederfaj-ültetvényt hozatott létre, melyhez a szaporítóanyagot
Sopronból szerezte be. Napjainkban nem messzi a vasútállomástól, északi irányban található meg a gróf által
létesített ültevény „utódfáiból” álló híres szederfasor közel 800 egyeddel, melyek természetesen mind védettek.
A nevezetes fasoroknál sokkal híresebb és mindenki által jóval látogatottabb természeti érték a Széchenyikastélypark, melynek megalapítása Sz. István apjának, Ferenc grófnak a nevéhez fûzõdik. Az eredetileg francia
barokk kert átalakítását István gróf végezte, aki a kertet nemcsak bõvítette, de világutazásai során nyert benyomásai
alapján a parkot fejlesztette, korszerûsítette, s valóságos angol parkot varázsolt belõle úgy, hogy a központi
barokk részt megtartotta. A gróf fia, Béla dendrológiai kertet is létesített és különleges fenyõféléket telepített a
parkban. A parkban most is megcsodálhatjuk a nagy méretû görög jegenyefenyõ, kaukázusi jegenyefenyõ, spanyol
jegenyefenyõ, oregoni álciprus, tulipánfa, magnólia, mamutfenyõ impozáns példányait, de a megmaradt öreg
platánfák és vadgesztenyék is csodás hangulatot árasztanak a mesés parkban.
Irány Sopron
Elhagyva Cenket és a Széchenyiekre való visszaemlékezést utunkat Sopron felé folytatjuk, ahol két helyi védettségû
terület fogadja a természeti értékek iránt érdeklõdõket. Elsõként a soproni pu.-tól délre lévõ, a Rák-patak partján
elterülõ Erzsébet-kert fáit és magának a kertnek a hangulatát csodálhatjuk meg. A park 1763-ben került a város
tulajdonába, akkor még franciás park jelleggel. Neuhof néven ismerték régen a soproniak, mely afféle városligetnek
számított, ahol hajdanában a Sopronban katonáskodó Petõfi is megfordult katonatársaival, valószínûleg jobban
élvezve a sörkert italait, a szabadtéri és a cigányzene hangulatát, mint az impozáns fák látványát. 1846-ben
megkezdõdött tájképi kertté alakítása, s a kerthez csatoltak az északi szegélyen, a Rákos-patak mentén húzódó,
õshonos fafajokból álló galéria-erdõsávot. A park nevezetes fafajai közül kiemelkedik a kaliforniai óriási- vagy
mamutfenyõ, melynek elsõ példányait l880 táján ültették. Az oly szép napokat meglátott Neuhof kert neve Erzsébet királyné emlékének tiszteletére - a század végére Erzsébet-kertre változott. A hangulatos kertet elhagyva
haladjunk Bécs irányába, a várostól északnyugatra. A határátkelõhely felé közeledve a Bécsi-domb oldalán szinte
csak pár négyzetméternyi területen óriási természeti értéket képviselõ növények díszlenek. Itt élnek hazánkban
az egyedüli szív- vagy szíveslevelû gubóvirágok, melyek legközelebbi példányai Ausztriában, fõleg Schneebergben
találhatók. Valószínûleg a szomszédos osztrák területrõl széllel került át néhány virág néhány példánya(magja),
s ezek egy kis folton megtelepedve mint az Alpok havasainak hírvivõiként élnek Sopron határában. Árpilis végétõl
május elejéig virágoznak.
A téli hónapok derekán joggal nem nagyon kívánkozunk megtekinteni a közeli természeti értékeket. Azok varázsa
a tavasz végi - nyári hónapokban bontakozik ki igazán. Ezért inkább melegedjünk tovább a tûzhely közelében, de
a testi melegség mellett szívünk is felmelegedhet, ha a közelben rejlõ, most téli álmukat alvó, ritka természeti
értékekre gondolunk. A jó idõ beköszöntével érdemes majd felkeresni õket. Megéri!
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A hónap gondolata a balfi
idõsek napja okán:

Az óvoda közleménye
Tisztelt Szülõk!
Az úszásoktatás II. 26 – III. 2-ig tart a
Maci csoportosoknak. Reggelente 7:15kor gyülekezünk az óvodában, 7:30-kor
indul a busz. Ennivalót nem kell hozni,
tízóraira visszaérünk. Innivalót viszünk
igény szerint.
Kérjük az oktatás és a busz árát minél
elõbb befizetni az óvodában! Ezek
összesen 3.350.- Ft.
Köszönjük!
Az óvónénik

Receptsarok

Bounty-szelet
Hozzávalók.: 8 tojás, 20 dkg
kristálycukor, 2 cs. vaníliáscukor, 25 dkg
kókuszreszelék, 20 dkg ráma, 15 dkg
porcukor, 10 dkg tortabevonó
A 8 tojásfehérjét a 20 dkg kristálycukorral
és 1 csomag vaníliacukorral kemény
habbá verjük, majd a kókuszreszeléket is
belekeverjük. Zsírozott, lisztezett
tepsiben, közepes hõmérsékletû sütõben
megsütjük.
A 20 dkg rámát kikeverjük a másik
csomag vaníliacukorral, a 15 dkg
porcukorral, a 8 tojássárgájával és a
megolvasztott tortabevonóval. Ezt a
krémet rákenjük a kihûlt tésztára és
hûtõbe tesszük egy kis idõre. Majd a
tetejére csokoládémázat teszünk.
*
Az elsõ recept beküldõje ill. a rovat
ötletadója : Nagyné Samu Henrietta
A továbbiakban szeretettel várjuk mindazok
jelentkezését, akik szeretnék megosztani
mindenkivel a finomabbnál finomabb, vagy
különleges ill. alkalomhoz illõ receptjeiket!

„ Az öregkor egyik nagy
megkönnyebbülése az a felismerés,
hogy végülis milyen kevés az, ami
fontos és szükséges.”
F. Riemann

Köszönet…
A Balfi Tagiskola nevelõi és tanulói nevében
köszönetünket fejezzük ki a farsangi összejövetelünk
támogatásáért: A Szülõi Tanácsnak az anyagi
segítségnyújtásért, a Friss Pékségnek a
süteményekért, a Pet Pack Kft-nek az üdítõkért, a
szülõknek az ötletes jelmezekért. Jó mulatság volt!
A Balfi Majorett Csoport ezúton mond köszönetet
a kán-kán ruhák megvarrásáért Szarkáné
Erzsikének és lányának, Szilvinek.
A Balfi Adománykönyvtár köszöni Csay
Istvánnénak és özv. Takács Ferencnének
könyadományaikat, mellyel az állományt bõvítették.
A Balfi József A. Mûv. Ház köszöni az elõtérbe
felajánlott cserepes növényeket Csay Istvánnénak,
Valinak, Szakonyiné(Szalai) Marikának, özv. Nagy
Józsefének, Mártinak., valamint mindenkinek a
Kultúra
Napján
a
perselybe
dobott
pénzadományokat. (11.400.-Ft)
A Balf Alapítvány mindenkinek köszöni a báli
tombola felajánlásokat. (ld. külön cikkünk)
Külön köszönet az Uffenheimben élõ Szabó
Lászlónak, aki olvasta múlt számunkban a Balf
Alapítvány az adók 1%-áról szóló felhívását – és
mint írja – most is balfinak érzi magát, de német
állampolgárként ezzel a lehetõséggel nem tud élni,
mégis szeretné támogatni céljainkat, így
pénzadományt küldött.

www.balf.atw.hu
Örömmel adunk hírt arról, hogy egy 16 éves fiatalember Rádonyi Zsolt önszorgalomból létrehozott
egy újabb balfi honlapot, melynek címe: www.balf.atw.hu. Megjelenése igazán ízléses, sõt mi több,
újságunk utóbbi számai onnan már le is tölthetõk pdf. formátumban. Sajnos, egyelõre a frissítések
kérdése még nem megoldott, de kérem, addig is látogassák a gportálos mellett az újabbat is!
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“Semmiféle dolgot nem lehet
sem szeretni, sem gyûlölni,
míg meg nem ismertük.”
(Leoardo da Vinci)

Halak
február 20 - március 20.
A zodiákus tizenkettedik jele. Az utolsó téli, változó
minõségû, vizes jegy. Egy kör, egy újabb fejezet végére
érkezünk most ismét, ami okozhat némi szomorúságot is,
de nem szabad megfeledkezni minden vég egyben valami
újnak a kezdete.
Ahhoz, hogy az új megszülethessen, a réginek mindig el
kell múlnia, meg kell halnia. A kör legõsibb szimbólumainak
egyike a teljesség, az egész, a tökéletesség, a harmonikus
egység jelképe. A kör azzal, hogy nincs kezdete és vége,
tökéletesen szimbolizálja az egész élõ-, sõt élettelen világ
egy fõ jellemzõjét, a szakadatlan mozgást, változást.
Reprezentálja az idõtlenséget, tehát nincs kezdet és nincs
vég.
Az élõvilágban lejátszódó folyamatok mindegyike körfolyamat, a legegyszerûbbtõl a legbonyolultabbig. A
természetben az energia, az egyes elemek körfolyamat formájában cserélnek gazdát. Az élethez
nélkülözhetetlen víz útját is egy körrel jellemezhetnénk a legjobban. Tulajdonképpen a tápláléklánc kifejezést
is helytelenül használjuk. Valójában helyesebb volna „táplálékkört” mondani. Fekete Szarvas a dakota vén
fogalmazta meg ezt nagyon találóan: „Körben történik minden, amit a Világ ereje tesz. Az ég kerek, és azt
hallottam, hogy a föld is az, mint a labda, és ilyenek mind a csillagok. örvénylik a szél, mikor legnagyobb
erejében mutatkozik meg. A madarak kör alakú fészket raknak, mivelhogy ugyanaz a hitük, mint a mienk. A
Nap ugyancsak körbejár, miként a Hold is, és bizony mindkettõ kerek. Ugyanígy egy nagy kört formálnak
váltakozásukban az évszakok és mindegyre visszatérnek ugyanoda, ahol voltak. Az ember élete is kört alkot,
a gyerekkortól a gyerekkorig, és ugyanilyen minden a világon, ahol az erõ mûködik.”
A Halak kettõs jegy, jelképesen a fizikai és pszichikai valót takarja. Az életben mindkettõt szeretné megélni,
de ezek többnyire nem egy irányba mutató és haladó dolgok. A fizikai dolgok megszerzése és a lelki fejlõdés
az életben általában nem egyszerre és nem egyforma súllyal jelentkezik.
Ezért a Halaknak nagy dilemmája, hogy mit, mikor és milyen intenzitással tegyen. Ez vagy bizonytalanságban,
vagy határozatlanságban nyilvánul meg, amelyet sokszor pótcselekvésekkel, alkohollal, droggal próbál
ellensúlyozni, természetesen sikertelenül.
Sokoldalú ember, ha teheti, sokat olvas, mûvelõdik, elmélkedik. Sokan kényelmesnek tartják, mert nem
„lohol”, hanem megfontoltan végzi munkáját. Céljait finom módszerekkel éri el, az erõszak, az erõszakoskodás
nem az õ világa.
Az élet küzdõterén nem kezdeményez, csak elfogad vagy elutasít, de nem harcolja ki magánnak amit el
szeretne érni, nehezen hoz döntéseket, mert mindig várja a külsõ segítséget, mit is kell tennie.

Szerk.: Kata
Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, 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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