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Részönkormányzati hírek
A Településrészi Önkormányzat 2007. november 21-én tartotta rendes ülését. Az ülésen a testület tagjain és
elnökén kívül a napirendi pontok ismertetésében a Polgármesteri Hivatal részérõl megjelent és segítséget
nyújtott Kerekes Attila városi fõmérnök, Nagy István fõkönyvelõ és Palotai György osztályvezetõ.
A részönkormányzat a következõ napirendi pontokat tárgyalta:
1.
Elõterjesztés a 2008. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
2.
Tájékoztató a soproni önkormányzat lehetõségeirõl a megújuló energiaforrások hasznosítása területén
3.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I-III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásáról és 2008. évi költségvetési koncepciójáról
4.
Elõterjesztés az önkormányzati tulajdonú fizetõ parkolók díjairól
5.
Elõterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 44/1995. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)
6.
Elõterjesztés az egészségügyi alapellátás átszervezésérõl
7.
Elõterjesztés a helyiségek bérletérõl
8.
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2007. évi költségvetési támogatása felosztásának módosítása
9.
Egyebek
Az 1-7-ig terjedõ napirendi pontokat az ismertetéseket, kérdéseket és válaszokat követõen a testület
megszavazta.
Tájékoztatásul:
Az 1. napirendi pont lényege, hogy rendelet-koordinácóról van szó, a szennyvíz- és csapadékelvezetés bekötése
esetén a jelenlegi díjak nem változnak.
a 2. napirendi ponthoz: tervben van Sopronban és környékén néhány szélerõmû-torony építése.
Nagyon fontos a 3. napirendi pont esetében (költségvetési beszámoló), hogy az elmúlt háromnegyed évben a
bevételek meghaladták a kiadásokat, a tervezett 1,5 milliárd mûködési hitelt nem kellett igénybe venni, a
pénzügyi egyensúly javuló tendenciát mutat.
A 4. napirendi pont a fizetõparkolók díjairól szól: addig, míg a városban a közlekedési rend helyre nem áll,
változás nem történik.
Az 5. naprendi pontban a vállalkozók kommunális adójának 1900 Ft-ról 1800 Ft-ra csökkentését szavazta
meg a testület.
A 6. napirendi pont a helyi egészségügyi alapellátás átszervezésérõl szól, mely értelmében az alapellátás
adminisztrációját a következõkben nem önálló szervezet, hanem a Polgármesteri Hivatal látja el.
A 7. napirendi pontban arról szavazott a testület, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját
nem emeli.
Közvetlenül Balfot érinti a 8. napirendi pont, melyben a Településrészi Önkormányzat költségvetési
támogatásának felosztásának módosításról született határozat, mely lehetõvé teszi, a karácsonyi és Mikulás
ünnepségek finanszírozását.
A 9. naprendi pontban (Egyebek) Huszár Lászlóné tájékoztatta a testületet a Balfi Kulturális Egyesület
megalakulásáról, Kovács Ferencné felvetette a Pilerin utca mindkét végére elhelyezendõ „behajtani tilos”
tábla elhelyezését, Horváth Ferenc felhívta a figyelmet a Bozi utcában egyszer már kijavított úthibára, a burkolat
ismét megsüllyedt, Gál Miklós a Castrum Kempingnél és az Óhegy utcábból a kis közön keresztül a Bozi
utcába, közútra kerülõ sárszennyezõdés megszüntetését kezdeményezte, mivel ez baleseti forrás. Huszár
László hozzászóló tájékoztatta a testület a www.balf.hu domain név átruházásával (visszaszerzésével)
kapcsolatos lépésekrõl.

A hónap gondolata az Idõsek Napja okán
“Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.”
Kodály Zoltán
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Apró, de fontos hírek

Ta k á c s
Katalin

December 2-án Bogyoszlón (Rábaköz) a
Polgármesteri Hivatalban lesz látható a
Nagyné Samu Henrietta Balfon tavaly már
nagy sikerrel bemutatott mézeskalácsházikó
kiállítása, ami a falu Adventi köszöntõjének
keretein belül kerül megrendezésre.
*
December 27-én, kedden érkeznek vissza
madárijesztõink Csengerbõl, sikeres
„vendégszereplésük” után. Most téli álomra
vonulnak a mûvelõdési házban, hogy jövõre
ismét sokakat megörvendeztessenek.
*
Köszönjük! Varga Józsefnének és Körmendi
Attilának, akik a Petõfi Iskolának felajánlottak
egy nagy fenyõt, melybõl az adventinagy
koszorú készülhet.
*
Tájékoztatjuk Olvasóinkat és az újságban
bármilyen közlést elhelyezni szándékozókat,
illetve munkatársainkat, hogy a két ünnep
között a nyomda leáll, ezért a december
végén megjelenõ (decemberi) számba szánt
írásokat csak december 14-éig tudjuk
fogadni!
*
Ezúton mondunk köszönetet Nagyné Samu
Henriettának, aki öt mézeskalácsházikót
készített és ajánlott fel, melyet az Elke
Alapítvány a balfiak ajándékaként magával
vitt Németországba, ahol márciusban a
Balfon már bemutatott Bátorfi László
kiállítása lesz.
*
Az ellopott, megrongált Szerb Antal emlékmû
ügye megoldódik rövidesen. (A rendõrség a
nyomozást lezárta, a tettes ismeretlen.) A
helyreállítás elsõ lépéseként tárgyalásokat
folytattunk és bejártuk a helyszínt Kutas
László szobrászmûvésszel, aki elvállalta a
feladatot és készíti a látványtervet, valamint
az árajánlatot. A szobor kõbõl készül, a
pénzeszközök elõteremtésében Sopron MJ.
Város Önkormányzata, dr. Fodor Tamás
polgármester nyújt segítséget. A tervezett
ünnepélyes átadás 2008. április 11. a
Költészet Napja.
*
A Tagiskola napközis csoportja Grubitsné
Vojtó Zsuzsa néni vezetésével megtekintette
Hartner Vilma kiállítását. Az ilyen
tárlatlátogatásoknak nagy szerepe van a
vizuális nevelésben.

élt 45 évet
Katalin nap van, november
25-e, köszönteni kéne Katalint, vagy ahogy a
családja. barátai ismerték, Katinkát. Nem
köszönthettünk, búcsúztunk Tõle. Búcsúztunk
Tõle virágokkal, amelyek szirmai elhullanak s
ráperegnek a sírhantra. Minden virágszirom
egy nevetés, öröm, fájdalom – és az idõ
Katinka számára megállt. 45 évesen. Miért?
Nincs válasz. Bánat és fájdalom szeretteinek,
barátainak, Balfnak. Mennyi mindent tehetett
volna? A válasz – mennyi mindent tett. Ezek
maradnak meg és õrzik múltját a jövõnek.
Katinka, a neved törékenységet sugall, mint
ahogy ez igaz is volt. Az út végén eljött a Madár
és csõrében elvitt. Édesanyádnak Ady Endre
szavait adom át: „Én gyermekem, pihenj el…”
hnc
Huszár László

Karácsony zsírpapírban
Nézd csilingelnek a plazák
Bennük krisztusra furcsán
Lehelnek meleget
De nem eleget
De nem eleget
Anyánk már pakolja
A kor ajándékait
Fényes papírokba
A semmit fiam
A semmit fiam
Szeretek most mindent
És mindenki szeret
Zsírpapírból elõveszik
A fegyvereket
A fegyvereket
Szemben az úton
Jön múlt elvtárs karján
Örökzöld jövõ kisasszony
Ne hervasszon
Ne hervasszon
És amúgyis hogy gondolod
Fehér néger arab
Csillagot követ
Egy zsidót látogat?
Egy zsidót látogat?
Arcomon szégyen
Karácsony éjen
Hogyan hazudhatunk
Hazudhatunk?
Hazudhatunk?
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Hivatalos válaszok a lakossági fórumon elhangzott kérdésekre
Dr. Fodor Tamás Sopron MJ. Város Polgármestere megküldte részünkre a lakossági
fórumon elhangzott kérdésekre válaszait, Palotai György osztályvezetõ hasonló tárgyú
levelét is itt közöljük.
Kerékpárút
A kerékpározás biztonságos feltételeinek javítása, tekintettel az elmúlt években megnövekedett szabadidõs forgalomra
is elengedhetetlen. Egy Sopron és Balf között húzódó kerékpárút megépítése elõsegítené a kerékpáros forgalom
biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését, továbbá az egészséges életmódot és az idegenforgalmat, valamint
a környezetkímélõ közlekedést is szolgálná. E célból elkészült az érintett szakasz kiviteli terve, és a négy szakaszra
bontott kerékpárútból, három szakaszra engedélyezési terv is készült. A leghosszabb szakasz tervének engedélyezése
a közeljövõben megvalósítandó feladatunk, mely szükséges a pályázati források igénybevételéhez. Ebben a témakörben
megjelenõ pályázatokat folyamatosan figyeljük és várjuk. Bízzunk benne, hogy jövõre megteremtõdik a kerékpárút
megvalósítására a pénzügyi forrás.
Járdák felújítása
A járdaépítési program elindult Balfon, és a városvezetés szándéka ennek a programnak a folytatása. Elõször a leginkább
rossz állapotban lévõ szakaszokat kell felújítani, így a munkák megvalósítását mindenképpen ütemezni kell. A 2008
évi költségvetés elkészítése során tervezni kell az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat. Majd a következõ év tavaszán,
illetve nyarán folytatódhatnak a konkrét munkálatok.
Gyermekorvos
A gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatos probléma megoldása tekintetében a szakmai tárgyalások megkezdõdtek. A
probléma a közeljövõben megoldódik, addig a lakosok megértését és türelmét kérjük.
Magyar posta
A Magyar Posta a Balfra címzett leveleket sok esetben jelentõs késéssel juttatja el a helyiekhez. A problémának több
összetevõje is van, és mindenképpen orvosolni kell, ezért dr. Fodor Tamás polgármester úr levélben fordul a Magyar
Posta Zrt. Illetékes igazgatójához a probléma megoldása érdekében.
Balfi Mûvelõdési Ház mûködtetése
Sopron megyei Jogú Város Önkormányzata a kulturális feladatok ellátásával a Pro Kultúra Kht.-t bízta meg. A Kht
összes közhasznú tevékenysége szerzõdés formájában került rögzítésre. A Balfi Mûvelõdési Ház tevékenységi köre
egyelõre nem található benne, de már a Közgyûlésben is ígéretet tettünk arra, hogy ezt korrigálni fogjuk. Ezért össze
kell állítani a Balfi Mûvelõdési Ház mûködtetésével kapcsolatos azon igényeket, melyeket saját forrásból a
részönkormányzat már nem tud finanszírozni. Majd a Pro Kultúra Kht.-n keresztül lehetne ezeket érvényesíteni.
Hulladék
A környezetszennyezés sajnálatos módon mindenhol jelentkezõ probléma, amelynek megoldása az új városvezetés
választási programjában is szerepelt. Az illegális hulladéklerakások megszüntetése és rekultivációja elkezdõdött. Az
egyes újabb szemétlerakókat, illetve a szemetelés minden esetben be kell jelenteni.
Sebességkorlátozás
A gépjármûvek sebességének a korlátozására a Fõ utcában a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak van lehetõsége, mivel
az nem önkormányzati út. Ezt a kérést továbbítjuk az állami közútkezelõ felé, illetve megvizsgáljuk új gyalogosátkelõ
hely létesítésének a lehetõségét. Hiszen ezzel is tudjuk, növeli ennek a gyalogosok közlekedésének a biztonságát.
Kht. tulajdonában van. Sebességkorlátozást az önkormányzat nem tud bevezetni, de továbbítjuk a kérést a Közútkezelõ
Kht-nek.
Óhegy utcai faügy
Ki kell vizsgálni az érintett telek vonatkozásában, hogy az ott lévõ fák mennyire veszélyeztetik a közterületen lévõk
biztonságát. A közvetlen veszélyeztetést el kell hárítani. Adott esetben hatósági úton intézkedünk és felszólítjuk a
tulajdonost a terület jó karbantartására.
----Palotai György, Sopron MJ Város Humánszolgáltatási Osztályának vezetõje küldte meg részünkre tájékoztatásul a
következõ levelet:
Sopron-Balf településrészen 2007. október 11-én tartott lakossági fórumon Huszár Lászlóné képviselõ asszony
tájékoztatást kért, miért nem mûködik tánccsoport a balfa iskolában.
A képviselõ asszony által feltett kérdéssel megkerestem a Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatóját. Az iskola vezetõje írásban nyilatkozott arról, hogy a 2007-2008. tanév elõkészítésekor tájékoztatta
a tagiskola vezetõjét arról, hogy az alapfokú mûvészetoktatás keretében - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. sz. melléklet 4. pontja értelmében - , helyben nincs mód néptánc oktatásra. A tanulók az alapfokú
mûvészetoktatásba csak az iskola székhelyén kapcsolódhatnak be. Az igazgató úr ugyanakkor felajánlotta, hogy igény
esetén szakköri formában a tagiskolában is mûködtet tánccsoportot. A tagiskola-vezetõ visszajelzése szerint ebben a
tanévben néptánc-szakkör indítására nem volt jelentkezõ, ezért nem mûködik tánccsoport az tagintézményben.
Amennyiben mégis kérik a szakkör indítását, az iskola igazgatója továbbra is kész megszervezni.
Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjék.
Üdvözlettel:
Sopron, 2007. november 21.
Palotai György osztályvezetõ
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Idõsek Napja 2007.
Nagy öröm volt látni a szinte zsúfolásig megtelt termet, nézni a jobbnál jobb produkciókat, a három kis
óvodást, az iskola vidám, ügyes csoportját, a Dalárdát, Baloghnét, Erzsikét, Hartner Vilma képeit, az õt bemutató
Szepes Pétert, Láng Mariann és Láng Mátyást,
hallani a döbbent csendet a Virágfüzér együttes
fellépése közben, majd a dübörgõ tapsot,
figyelemmel kísérni H.Nagy Cecília, Kocsis János,
Kovács Ferencné, Antal András szavait, az idõs
asszonyok által elõadott cigánytáncot. Nagyon jó
érzés volt nézni a sok mosolygós, derûs arcot, a jó
hangulatban elfogyasztott vacsora közben,
gyönyörködni a táncban és végül szórakozni,
énekelgetni kitûnõ, igazi cigányzene mellett.
A rendezvény sikere nagyon sok ember munkáját,
erkölcsi-anyagi segítségét dicséri. Köszönetet
mondunk Kocsis Jánosnak, a részönkormányzat
elnökének, aki képviselõi keretébõl lehetõvé tette a megfelelõ színvonalú rendezést.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal segítettek: minden szereplõnek, az óvodásokat elkísérõ
szülõknek, az iskolásokat felkészítõ tanároknak Éva és Noémi
néninek, a felszolgálóknak; név szerint Molnár Katának,
Vinkovits Józsefnek, Szalai Vincének, Szalai Ádámnak és Huszár
Ádámnak. Köszönjük a Balfi Halászcsárda személyzetének és
vezetõjének, Gergye Andrásnak a sültek elkészítését, Árpásiné
Panninak a krumplisaláta elkészítését, a Coop bolt dolgozóinak,
akik a szendvicseket készítették, és Mihalik Tamásnak, aki fõzte
a marhapörköltet, a Nemes Rendezvényszervezésnek (Nemes
Márk) a kölcsönzött térmikrofont.
Köszönjük azoknak is a munkáját, akik az elõkészítésben és az
utómunkákban segítettek: Szepes Péternek, aki oroszlánrészt
vállalt a kiállítás elõkészítésében és berendezésében, Detári
Katalinnak, Lukács Ferencnek és feleségének, Martinának a
tálalást, mosogatást és a m rendrakást, Szalai Vincének a büfében
végzett figyelmes munkát, Horváthné Szarka Editnek a terítõk
megvarrását, Kassai Zoltánnak a terítésben és a hangtechnika
beállításában nyújtott segítséget.
Köszönjük azoknak, akik étellel-itallal támogatták a rendezvényt: a Balfi Ásványvíz Üzemnek, a Weninger
Borászatnak, a Szomjas Szúnyog Bt-nek, az Elke Alapítványak (Szõke Máriának) az eszközöket, terítõket,
Lõrincz Lászlónének, Sárinak a franciasalátát, Szalai Vincének a felajánlott bort, Horváth Ferencnek és a
Kisbolt dolgozóinak a mandarint, Varga Endrénének az újságból már ismert süteményeket, Keméndi Csabánének
a muffint, a Panoráma Étteremnek, Kocsis Lászlónak
a felajánlott süteményt, a Coop boltnak a csokikat és
azt, hogy a szendvicsbe anyagilag is „beszálltak”,
Lukács Ernõnének és Lukács Ferencnének a
A Petõfi Sándor Általános Iskola és AMI Balfi Tagiskola
süteményeket, Lukács Ferencnek az este elkészített
tájékoztatja a Szülõket, hogy a leendõ elsõ osztályosok
zsíroskenyereket.
részére november 15-én 12:30-13:30 között kézmüves
Továbbá köszönjük mindenkinek azt, hogy a
foglalkozás volt az a balfi iskolában, melyre szeretettel
becsületkasszába szinte mindenki befizette a
vártuk a nagycsoportos ovisokat.
belépõdíjat, egy kedves osztrák házaspár 20.000 FtA tanító nénik a” Mikulás -játszóházban” is fogják várni
tal támogatta a rendezvényt, egy másik- nevének
a kicsiket decemberben.
Az iskolában nyílt hét volt nov. 12-17-ig , melyen a
elhallgatását kérõ kedves házaspár pedig 2000 Ft-tal
tanulók szüleit fogadtuk.
járult hozzá a balfi kulturális élet folytatásához, õk
Korán Mária Emília
kiemelten fontosnak jelölték meg levelükben
Ta g i s k o l a v e z e t õ
újságunkat.

Az iskola közleménye
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Tévedni emberi
dolog, tapintatot és
bocsánatkérést
gyakorolni is az!
Sajnálatos tévedés vagy félreértés történt az
idõsek napját ünneplõ rendezvényünkön. Az
a szándékunk, hogy örömet szerezzünk a falu
legidõsebb polgárainak és kifejezzük
megbecsülésünket,
nem
sikerült
maradéktalanul. A legidõsebb balfi férfi
(Lukács Sándor bácsi) esetében még nem
volt gond, Kovács Ferencné, Timi sok
szeretettel, szép szavakkal, annak rendje és
módja szerint vezette fel a csokor és az
oklevél átadását. Már felhangzottak a nevek,
mikor valaki közbeszólt: „Itt ül mellettem a falu
legidõsebb embere, 93 éves, 7 éve már
bejelentett balfi lakos.”
Itt szakítsuk meg az események ismertetését,
mert nem tehetünk mást, mint mindkét idõs
hölgytõl elnézést kérjünk. Õszintén
sajnáljuk, hogy ez a szituáció
mindkettõjüket kellemetlen helyzetbe
hozta és remélhetõleg csak kis idõre, de
megkeserítette az ünnep ízét. Mégis meg
kell jegyeznünk, tény, hogy tévedtünk, de
az ügyben nem érezzük magunkat
felelõsnek: a lakcímbejelentõbe az
adatvédelmi törvények miatt nincs
módunk betekinteni, az idõs néni –
valószínûleg egészségi állapota, hajlott
kora miatt – nem jár-kel a faluban, így
szinte senki sem tudott róla, hogy az
elhangzottak szerint 7 éve közöttünk él. A
hozzátartozó (aki egyébként évek óta részt
vesz a rendezvényünkön és tudhat a
mikéntrõl) talán szerencsésebben és
tapintatosabban jár el, ha akár a mûsorkezdés
elõtt öt perccel is, de jelzi a szervezõk
egyikének, hogy szerinte a kíséretében lévõ
hölgy Balf legidõsebb asszonya, ezzel
elkerülhette volna, hogy a legfontosabbak, az
érintett
legidõsebbek
szája
íze
megkeseredjen. Természetesen a szervezõk
már a helyszínen igyekeztek kiköszörülni a
csorbát, Kocsis János képviselõ, a
részönkormányzat elnöke köszöntötte
mindkettõjüket.Tanulsága az esetnek, hogy
idejében szólni, jelezni kellene, ha
véleményünk, észrevételünk van, mindenrõl
nem tudhatunk! - hogy többé egy ilyen szép
ünnepen legalább az ünnepeltek ne
kerüljenek kellemetlen helyzetbe.
Bocsánatot kérünk tehát Sörtély Józsefnétõl,
Mici nénitõl, aki boldogan készült a nagy
alkalomra, és ugyancsak bocsánatot kérünk
a valóban legidõsebb asszonytól, aki – mint
a helyszínen, az oklevelek átadásakor derült
ki – méltán várta volna, hogy õt szólítsuk.
(A részönkormányzat és a szervezõk nevében
lejegyezte: Huszár László)

Gyémántlakodalom Balfon
November 23-án délután ötkor a Molnár Panzió
asztalainál különösen szépen terítetettek. Minden
más volt, mint a szokványos napokon.
Igen, mert aznap a Horváth házaspár, Margit néni
és Jenõ bácsi itt ünnepelte gyémántlakodalmát. A
házasságot 1947. november 23-án kötötték
Nemescsón és 60 év után ezt a fogadalmat újra
megerõsítették. Gyerekek, unokák, dédunokák,
meny és vej ülték körül az asztalt. A szép õsz hajú
Margit néni, a mosolygós Jenõ bácsi boldog volt,
a könnyek az öröm könnyei voltak. Aztán büszkén
és boldogan néztek körbe és tekintetükkel szinte
körülölelték az ünneplõket. Ez a mi családunk –
mondták. Büszkék és boldogok lehetnek: hatvan
év nem kis idõ, kijutott mindenbõl bõven, de õk
ketten együtt – ez kevés embernek adatik meg. A
távolban élõ unoka is üzent: „Köszöntünk
Benneteket, hosszú, boldog életet kívánunk!”
Ehhez a kívánsághoz csatlakozom én is a falu és
a részönkormányzat nevében. Gratulálunk!
Az elhangzott vers legyen további erõtartalék, hogy
ketten együtt, és csak boldognak érdemes
lenni: „Már vénülõ kezemmel fogom meg a
kezedet, már vénülõ szememmel õrizem a
szemedet.”
(hnc)
Olvasói levél

Köszönjük!
Szeretném megköszönni a balfi idõsek nevében
az újság hasábjain is ezt a szép idõsek napi
rendezvényt. A sok munkát, szervezést, a kitûnõ
programot és felszolgálást, az ételeket, egyszóval
mindent.
Azt, hogy értünk, a mi örömünkért ennyien
dolgoztak. Szavakkal nem tudom kifejezni –
köszönöm. Várjuk a jövõ évet.
Ambrus Gyuláné

Gondolatok a hónap jegyében
Novemberben nagyon sok ünnep van. Halottainkra
emlékezünk. Tegyük méltósággal. Névnapok sorra,
Erzsébet, Katalin. Az Erzsébet a legõsibb magyar
név, Erzsike, Zsike, Bözsi, Böske, Erzsók és
számtalan változat. Na és a Katalinok, Mártonok
Ferik, Andrások -.sorolhatnám. A vígságok,
névnapi bulik: szórakozni jövünk össze, vigyázzunk
soha ne rontsuk el mások kedvét. A kulturált
szórakozás legyen mindennapjaink hozadéka –
megéri. Katalin nap elõestéjén öklözött, védte meg
világbajnoki címét ismét Erdei Zsolt, a kiváló
sportember. Ezen az estén nem kiütéssel gyõzött.
Nem baj. Mi se tegyük. Ünnepeljünk szépen! hnc
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S p o r t h í r e k
Október 28.
Balfi SE – Sopronhorpács 4:1 Góllövõk: Bognár G. 2, Bognár Attila, Varga M.
Tartalék 1:1
November 4.
Pereszteg – Balfi SE 1:1 Góllövõ: Bognár Attila
Tartalék: 2:0
November 11.
Balfi SE – Rábakecöl 2:1 Góllövõk: Bán László, Horváth Péter
Tartalék: 7.1
November 18.
Csapod - Balfi SE 0:6 Góllövõk: Katona J. 2, Bognár Gábor 2, Horváth P., Szabó László
Tartalék: 1:5
Bognár Sándor a Balfi SE elnöke következõképp kommentálta a mérkõzéseket:
Horpács ellen nagy árat fizettünk a gyõzelemért, Varga Márió keresztszalag szakadást szenvedett.
Peresztegrõl nem sok csapat mondhatja el, hogy ponttal fog távozni. Az élmezõnyhöz tartozó
Rábakecöl ellen megérdemelt gyõzelmet arattunk. A Csapodnak meg „odahatottunk”.
Összeségében ezen a négy mérkõzésen a csapatot dícséret illeti, a jó játék bíztató lehet a szezonból
hátralevõ két mérkõzésre is.

NõiFotó
foci
Tóth József, a balfi nõi focisták „atyja” informált bennünket a csapat házatáján történtekrõl:
November 3-án Celldömölk-Alsóságon vettünk részt egy nõi focitornán. A tíz csapat részvételével
megrendezett küzdelemben a Balfi SE elsõ helyezést ért el.
Nem csak az elsõ helyezés a miénk, de a torna legjobb kapusa Tóth Józsefné lett, a gólkiránynõ
pedig Bánfi Anita. Különdíjban (melyben mi jelölhettünk csapattársaink közül) Horváth Mónika (Fülöp
Lajos lánya, hátha így jobban ismeri mindenki.)
részesült – aki a legtöbbet tette a sikerért.
Szóval tarolt a gárda.
A csapat tagjai) Tóth Józsefné, Miszoriné Pánczél Anikó, Bális Gabriella, Hámor Martina, Horváth
Mónika, Bánfi Anita, Holper Eszter, Sándor Nelly, Várnoki Eszter, Kovács Éva.
Volt egy sajnálatos esemény korábban: az elõzõ tornán szenvedett sérülést Horváth Ildi, õt nemrég
mûtötték, a csapat ezt a sikert a gyógyulásának ajánlja.
Ide tartozik még, hogy köszönetet mondjunk Kocsis Jánosnak, a részönkormányzat elnökének,
önkormányzati képviselõnek, tõle a csapat egy teljes szerelést kapott.
Az elkövetkezendõkben december1-én Ikerváron, 8-án Kónyban, 15-én a kópháziak
szervezésében Nagycenken és elõreláthatólag 29-én Rábapatonán szerveznek tornát. A
részvételrõl és az eredményekrõl beszámolunk.

Receptsarok

Varga Endréné, Erzsi küldött most kifejezetten
karácsonyi receptet számunkra!

Mesebeli csokitetejû sütemény
1 db fehér tészta: 3 tojás, 15 dkg cukor, 8 dkg étkezési keményítõ, 10 dkg liszt, 1 csapott teáskanál
sütõpor, 2 csg. vaníliacukor.
2 db barna tészta: mindegyikhez 3 tojás, 15 dkg cukor, 8 dkg étkezési keményítõ, 1 csapott teáskanál
sütõpor, 1 evõkanál kakaópor.
A krémhez: kb. 45 dkg savanyú lekvár (én csitkelekvárt használok), 1 üvegcse Jamaicai Rum aroma,
másfél csomag vanília ízû krémpor (hidegen keverhetõ), 1 liter tejszín, 30 dkg ét tortabevonó,
díszítéshez szeletelt mandula.
A tésztákat megsütjük. A dzsemet az aromával ízesítjük, megmelegítjük. 8 dl tejszínt félkeményre
felverünk, majd beledolgozzuk a krémport. A legalsó barna lapot dzsemmel vékonyan megkenjük,
rásimítjuk a krém felét és a fehér lappal lefedjük. Ezt is ugyanúgy megkenjük lekvárral és krémmel,
majd a másik barna lappal betakarjuk. A bevonót felaprítjuk, majd a maradék tejszínben alacsony
hõfokon megolvasztjuk. A tészta tetejére öntjük és meghintjük aprított mandulával.
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Hinni kell abban, ami még nincs, hogy legyen.”
(Haich E.)

Szent András hava
A Nyilas jegyének idejébe érkeztünk most, melynek uralkodó bolygója
a Jupiter, mely Naprendszerünk legnagyobb bolygója. Eddig tizenhat
holdját fedezték fel és egy keskeny gyûrû is övezi. Az õ égi útja közelíti
meg legjobban a Napét. Olyan nagy és fényes, hogy optikai
segédeszközök nélkül is könnyen látható, kis távcsõvel nézve pedig
olyannak tûnhet, mint a Hold szabad szemmel.
A Jupiter „éve” tizenkét földi évnek felel meg, ami annyit tesz, 12
évenként érkezik a zodiákus ugyanazon pontjára. Egy napja viszont minden bolygó napjánál rövidebb,
kb. tíz földi óra.
Az ókori mitológiában természetesen istenként tisztelték. Az egyiptomiaknál Ammon-Ra, õ volt a
napisten. A régi latinok legjobban tisztelt istenüket Diupiternek nevezték (jelentése az Isten, az
Atya), hitvese pedig Diu-no volt (jelentése az sten nõi aspektusa). A rómaik idejében ezekbõl a
nevekbõl lett az ismertebb Jupiter és Junó. Természetesen õk voltak a görög Zeusz és Héra
megfelelõi, akiknek személyét ugyanaz a megbecsülés övezte Rómában, mint Görögországban. A
legenda szerint Junó egy arany gyümölcsöt termõ fát ad Jupiternek házasságuk napján. Ez is Ádám
és Éva történetének egy lehetséges változata.
Jupiter a hit, az igazság , a törvény és a mindent átfogó és átható szeretet bolygója. Ha nem mûködik
jól, akkor mindezek megcsúfolása, álságot és hamisságot képvisel. Õ a bõség szimbóluma is, hozzá
tartozik minden, ami tágul, szétterjed. Õ képviseli azokat a dolgokat is, amelyeket az emberiség
nagy szerencsének tart, pl. sok pénz, lottónyeremény, a korlátlan szabadság. A mindennapi élet
szintjén a Merkúr rövid távú utazást, ingázást mutatja, a Jupiter pedig a hosszú utazásokat, szellemi
keresgélést és a tömeges vándorlásokat inspirálja.
Színei: sötét bíborszín, lila, indigókék. Az emberi szervezetben hatása kiterjed a májra, a
csípõizületekre, combokra, vérplazmára. Fiziológiailag a sejttáplálást érinti.
Növényei például: azsálya, mazsola, szegfûszeg, eper rebarbara, citromfû, tölgy, nyír, hárs.
A citromfû, amelyet zöld Seduxennek is neveznek, a kertek kedvelt és illatos növénye. Egykor azt
tartották, hogy valósággal új életre kelti az embert. A XIII. században élt Llewelyn Glanmorgan
hercege, aki rendszeresen itta a citromfû teáját, 108 éves korában halt meg. A citromfûnek azt a
tulajdonságát, hogy szertefoszlatja a búbánatot, a füvesemberek régóta dicsérték, a növény a
depresszió elleni illatterápiában is fontos szerepet játszik.
Szerk.: Kata

Felhívás, elõzetes Balfiaknak, Balfról, Balfért!
A pontos dátumot még nem tudjuk, de valamikor 2008. február közepe táján egyedülálló
programot tervez a József A. Kultúrház és a részönkormányzat. Címe három B: Balfiaknak,
Balfról, Balfért!
Ezen a rendezvényen szeretnénk lehetõséget biztosítani minden balfinak, aki kreatív
tevékenységgel foglalkozik: fest, hímez, virágot köt, verset mond, zenél, táncol, dísztárgyat
készít, hogy megmutassa magát és munkáit a közönségnek! De szeretettel várjuk, ha valamilyen
helyben készült jellegzetes termékét szeretné bemutatni.
A mûsor keretein belül fellépnek, ízelítõt adnak tevékenységükbõl vagy bemutatkoznak a
Balfon dolgozó közösségek is: az Ifjúsági Klub, a Dalárda, a tánccsoportok, a hastáncosok, a
színjátszók, a Balfi Hírek, a Balf Alapítvány, a Balfi Kulturális Egyesület!Elõzetesen jelentkezni lehet vagy az újság
címén, vagy a kultúrházban Huszár Lászlónénál, Cilinél.
Kérjük, minél többen mutassák meg, mit tudnak. Tudják: BBB! Ez a logo kíséri majd végig a rendezvényt.

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával,a soproni Szoc. Foglalkoztató Nyomdájában 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.

8

