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V III.  é v f o l y a m   10.  s z á m ,  2 0 0 7. október

A  t a r t a l o m b ó l :

R é s z ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

T e m e t õ i  k o n c e r t

I d õ s e k  N a p j a

Lakossági fórum 2007.
A mûvelõdési ház nagyterme várta 2007. október 11-én Balf lakóit,
hogy elmondják véleményüket, ötleteiket, javaslataikat a
városvezetésnek és a részönkormányzat képviselõinek. A
városvezetés képviseletében jelen volt dr. Fodor Tamás polgármester,
dr. Dobos József jegyzõ, Horváthné Seregély Jolán osztályvezetõ,
Kerekes Attila  városi fõmérnök, valamint Palotai György
osztályvezetõ, Kocsis János a részönkormányzat elnöke, önk.
képviselõ és a részönkormányzat tagjai, hogy válaszoljanak a
felvetõdõ kérdésekre.
A kérdezõk közül elsõként Huszár Lászlóné a helyi iskolai
néptánccsoport megszûnésének problémáját említette. Palotai
György ígéretet tett, hogy megnézik az okokat. Borsodi Imréné a
járdák felújításának szükségességét említette, majd a kerékpárút

elkészültérõl kérdezett. Kerekes Attila fõmérnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kerékpárút négy
szakaszának tervei készen vannak, jövõre talán megteremtõdik az anyagi forrás is. Horváthné Seregély
Jolán elmondta, hogy mindez a jövõ évi költségvetés függvénye, Kocsis János pedig tolmácsolta a városvezetés
szándékát, hogy jövõ évben folytatódik a járdaépítés. Pál Mária a kerékpárút építést sürgette. Simon József
a temetõ-karbantartás pontosabb végrehajtását kérte az Irisz-Kft-tõl, valamint az ott tárolt, a részönk. által
megvásárolt vízlevezetõ elemek sorsáról kérdezett. Kovács Ferencné részönk. képviselõ és Kocsis János
elnök elmondták, hogy kísérletek történnek a mielóbbi értékesítésre, miután Kerekes Attila fõmérnök a
helyszínen is megerõsítette: véleménye szerint az elemek nem alkalmasak a csapadékvíz elvezetésre. Feltettek
kérdést a gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatosan, melyre Palotai György válaszolt: Dollmayer doktornõ
távozása után jelenleg keresnek új gyermekorvost, aki ellátná a körzet, köztük Balf gyermekrendelését is.
Egy másik hozzászóló azt kérte, hogy dr. Székely Ilona háziorvos akadályoztatása esetén a helyettes is
tartson itt Balfon rendelést. Simon József felvetette, a falugondnok kérdését. Dr Dobos József válaszában
elmondta, hogy a nyár folyamán egy közmunkás dolgozott itt, erre késõbb is lehet módot találni, a köztisztasági
feladatokat pedig a Sopron Holding látja el.
Huszár László hozzászólásában a tervezett(?)soproni „Német ház” elnevezést kifogásolta rossz emlékekre
hivatkozva, majd az ellopott Szerb Antal emlékmû pótlásáról, a volt HÖR laktanya további sorsáról és a  balfi
mûvelõdési ház mûködési költségeirõl beszélt.
Dr. Fodor Tamás polgármester válaszában ígéretet tett, hogy a város támogatja az emlékmû pótlását, a
mûvelõdési ház mûködési költségeinek egy jelentõs része talán megoldható a Pro Kultúra Kht-n keresztül.
Dr. Dobos József a HÖR laktanyával kapcsolatban elmondta, hogy ismét megindítják az eljárást, s ha az
épület a város tulajdonába kerül, gondoskodnak a hasznosításról. Csonka Roland a Fõ utca csapadék-víz
elvezetésének problémáját említette és felvetette 30 km/h sebességkorlátozó tábla és gyalogosátkelõhely
kihelyezését a Fõ utca területére. Az illetékesek a problémák kivizsgálását ígérték. Nagy Csaba a fürdõkápolna
körüli parkolás szabálytalanságaira és balesetveszélyes voltára hívta fel a figyelmet. Tóbi Gáborné  az Ó-
hegy utcában uralkodó áldatlan állapotokra hívta fel a figyelmet. Szóba került még a postai címzések kérdése,
mely kézbesítési késesek oka lehet. (Sopron? Sopron-Balf? Balf?) . Dr. Dobos József megígérte, hogy a
Postaigazgatóság vezetõivel való megbeszélésen felveti a problémát.
Köszönjük mindazoknak a balfiaknak, akik részvételükkel és hozzászólásaikkal segítették munkánkat.
Ugyanakkor el kell mondanunk a szép számú érdeklõdõ ellenére is, hogy szerintünk sokkal több balfinak van
véleménye a közösség dolgairól. Csak sajnos az utcai és bolti magánbeszélgetések nem jutnak el az
illetékesekhez. Vállalni kellene elképzeléseinket, gondolatainkat.
(Fotó:Tóth Szabolcs  www..sopron.hu)                                                                                                                            (hl)
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Részönkormányzati hírek
A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat  2007. október 17-én tartotta rendes ülését. A  jelen voltak
a testület tagjai, Kocsis János elnök és Sopron Mj. Város Polgármesteri Hivatala részérõl Horvátné
Seregély Jolán valamint Palotai György osztályvezetõk. A jegyzõkönyvet Szommer Szilvia vezette, aki
már évek óta mint referens is segíti a polgármesteri hivatal jegyzõi irodájában munkánkat.
A testület a következõ napirendi pontokat tárgyalta:
1. Elõterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság pályázati úton történõ központi

beszerzéseirõl
2. Elõterjesztés a vagyonrendelet felülvizsgálatáról és új rendelet alkotásáról (rendeletalkotás)
3. Elõterjesztés a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló új rendelet

megalkotásáról. (rendeletalkotás)
4. Festménykiállítás költségeinek rendezése
5. Egyebek
Az elsõ napirendi pontot a testület Palotai György osztályvezetõ tájékoztatóját  követõen megszavazta.
A második napirendi pontban Foki Gábor felvetette a korábban kért SZMSZ módosításra tett javaslatot,
miszerint a balfi ingatlanok feletti döntési jogot kért a testület. Kocsis János elmondta, hogy a
részönkormányzat nem gazdálkodó szerv, ezért jelenleg tulajdonosi jogokat  jelenleg nem, csupán
egyetértési jogot gyakorolhatna. A testület az elõterjesztést a vita után elfogadta.
A harmadik napirendi pontról Horváthné Seregély Jolán osztályvezetõ tájékoztatta a megjelenteket,
miszerint szigorodnak az útfelbontás és helyreállítás feltételei. A testület az elõterjesztést megszavazta.
A negyedik napirendi pontban a kiállítás felmerült költségeinek fedezetérõl hozott határozatot a testület.
Az ötödik napirendi pontban aktuális kérdések kerültek tárgyalásra, úgymint:
Horvátné Seregély Jolán osztályvezetõ beszámolt a testületnek arról, hogy a temetõi úton az
alámosódásokat alábetonozással megszüntették, a Bozi utcában az úthibát kijavították és folyamatban
van a Fõ utcában megsüllyedt aknafedél javítása is.
Felvetõdött egy gyalogosátkelõ létesítésének szükségessége a Kisbalfot Balftól elválasztó közúton. Ebben
az ügyben a Közútkezelõ Kht az illetékes. Szóba került még néhány utcanévtábla hiánya, illetve a
„Fûzfa-forrás” minõsítése.

Idõsek Napja 2007.
Ismét megrendezzük Balfon a kultúrházban az Idõsek Napját,

2007. november 17-én , szombatondélután négy órakor.
Szeretettel várunk minden nyugdíjast, idõskorút!

Színes mûsorral (melyben többek között Hartner Vilma mutatkozik be, a Családsegítõ Intézet
„Virágfüzér” Fogyatékos Napközi Otthonának tagjai mutatják be Kissné Mayer Mária betanításában
mûsorukat) és természetesen a szokásos vendéglátással várjuk Önöket Kocsis János, a
részönkormányzat elnöke és a részönkormányzat jóvoltából.

Szokásunkhoz híven külön meghívót idén sem küldünk senkinek, mindenkit
szívesen látunk, akinek módja és kedve van részt venni ezen a jó hangulatú

délutánon!

*
A rendezvény a mûsort és a vacsorát  követõen  tovább folytatódik!

19 órától várjuk  cigányzenés estünkre a
település minden lakóját.

A jó hangulatról büfé, a jó muzsikáról Batyi Kala Árpád és zenekara
gondoskodik!

Belépõdíj: 500.- Ft.
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Moderntánc
tanfolyam a

mûvelõdési házban
Október 23-án délelõtt 10 órakor tartották
a mûvelõdési házban a moderntánc
tanfolyam elõzetes megbeszélését szép
számú szülõ és gyermek jelenlétében. A
tanfolyam vezetõi  (Dirty Dance
Egyesület, Sopron)  megbeszélték a
szülõkkel a részleteket, majd DVD-n
ízelítõt adtak a csoportok munkájáról.
Az elhangzottak értelmében az elsõ
foglalkozás a gyermekek részérõl
(óvodások-kisiskolások) 2007. november
6-án, kedden 17 óra 15 perckor lesz, ahol
még szívesen fogadnak további
jelentkezõket! A tanfolyam díja 3000.- Ft/
fõ/hó.
Az elsõ próbát követõen minden kedden
és csütörtökön lesz foglalkozás, kedden
17,15-tõl 18,15-ig, míg csütörtökön 17,30-
tól 18,30-ig!
Az átöltözésre a mûv. ház öltözõiben van
lehetõség!
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén külön
csoport is indulna a 10-11 évnél idõsebb
fiatalok részére! Jelentkezni, érdeklõdni
a helyszínen lehet!

Megalakult a balfi
színjátszókör

Kedden, október 22-én este tartotta elsõ
összejövetelét a Balfi Színjátszókör.  A
továbbiakban minden pénteken 19 órától
tartjuk próbáinkat a kultúrházban. Az
elsõ próba idõpontja 2007. november 2.
péntek este 19 óra. Várjuk továbbra is
mindazokat a felnõtteket, fiatalokat
életkortól és nemtõl függetlenül, akik
szívesen bekapcsolódnának!

Emlékezzünk együtt
halottainkra immár ötödik

alkalommal,
méltó gondolatokkal, a
mûvészet segítségével!

�

Apró, de fontos hírek, elõzetesek

A Balf Alapítvány megvásárolta és kihelyezte a gyermekek jelenlétére, mozgására, várható
felbukkanására figyelmeztetõ figurákat.

*
A Balf Alapítvány megvásárolta a mûvelõdési ház teljes területén mûködõ internet hálózat
kialakításához szükséges WLAN Routert.

*
A Mikulás Bál a Szülõi Tanács szervezésében dec. 1-én, szombaton lesz a kultúrházban. Zene:
Free Time. Büfé, tombola, mûsor. A Bál bevétele az óvoda és az iskola javát szolgálja.

*
JÖN A MIKULÁS! December 8-án 15 órától játszóház, filmvetítés, közös Mikulás várás a kultúrházban!
Minden gyereket ajándékkal vár a Mikulás!
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Könnycsepp a balfi orgonáért
In memoriam Hauer Pál

Hauer Pál 1919. 11.12-én született Balfon. Édesapja,  Hauer János  községi bíróként szolgálta a helyi
közösséget.  A jó képességû fiú egyháza és kultúra iránti elkötelezettsége korán megnyilvánult. A soproni
Evangélikus Tanítóképzõben szerzett diplomát. Mosonmagyaróvárott  vállalt tanítói állást.  A II.
világháború,  a front közeledtével az õ sorsát is meghatározta. A német hadseregbe sorozták be. Részt
vett Budapest védelmében.  Orosz fogságba esett.
1949-ben a hazatérõ foglyokra újabb megpróbáltatás várt, - a Rákosi Mátyás  által megálmodott  Tiszalöki
Vízierõmû felépítése.
A foglyok egy csoportját visszatartották, koholt vádakkal elítélték és kényszermunkára kényszerítették.
Erre a sorsra jutott a balfi Hauer Pál és Pieler Mihály is.
A végsõkig kizsigerelt  foglyokat 1953-ban, a tábor bezárásakor engedték el. Hauer Pál és Pieler Mihály
akkor szembesült a ténnyel, szülõfalujukból, Balfról 1946 májusában  családjukat kitelepítették. Más
választásuk nem lévén õk, az elûzetés keserû kenyerét választották, Németországba távoztak.
Hauer Pál nem adta fel, a bajorországi Gollhofenben talált új otthonra. 1954-ben házasodott meg, - a
házasságból két leány született.
Felesége, Hauer Lotte hû társként segítette a beilleszkedést.  Hauer Pálnak bizonyítania kellett.   Újra
diplomát szerzett. A helyi általános iskola tanítója, majd igazgatója lett.  Tevékenyen részt vett a helyi
közösség életében,  a sportélet szervezésében.  (Magam is tapasztalhattam németországi utam során az
irányában megnyilvánuló szeretetet, amikor a helyi vendéglõben, - melynek falait a gyõztes
sportversenyeket idézõ oklevelek díszítették – vacsoránkat elköltöttük.)
1990-ben a Fertõ-parti Védõ és Szépítõ Egyesület helyi csoportja társadalmi munkában megkezdte a
balfi evangélikus templom külsõ tatarozását.  Az éppen látogatóban Balfon tartózkodó Hauer Pál és
Pieler Mihály  látván az önkéntesek erõfeszítését, ígéretet tettek arra, hogy a felújítást anyagilag támogatni
fogják. Így történt meg a „régi” balfiak és „új” balfiak  közötti elsõ  komolyabb kapcsolatfelvétel.
A  kitelepített balfiak, Hauer Pál , Pieler Mihály és Pöltl Róbert  vezetésével jelentõs anyagi segítséget
nyújtottak a kitûzött célok megvalósításához. Ennek keretében került sor a templom és az 1822 –ben
Philippe  König soproni orgonaépítõ mester  által épített  orgona teljes felújítására.
A  templom és az orgona felújításával egy idõben az evangélikus  gyülekezet lelkileg is építkezett. Az
építkezés szép pillanatai voltak:  A templom újraavatása 1995-ben a 200. évfordulón. A több mint 20 éve
néma, 175  éves hangszer  felavatása  1998-ban. Az ünnepi események örömét fokozta, hogy  az ünnepi
alkalmakból hazalátogattak a kitelepített balfiak és  velünk együtt ünnepeltek.
A kapcsolatok ápolásának Hauer Pál volt a motorja. Ennek elismeréseként elsõként vehette át a Balf
Alapítvány „Causa bona triumphat.” – „A jó ügy gyõzedelmeskedik.” kitûntetõ emlékérmét.
Hauer Pál különösen szívügyének tekintette az evangélikus templom orgonájának  felújítását.   Áldozatos
szervezõmunkája nélkül az orgona magas színvonalú restaurálása nem valósulhatott volna meg.
1997-ben az orgona restaurátorával Dr.Kormos Gyulával Németországba indultunk, hogy az orgona
restaurálásához szükséges anyagokat beszerezzük.
Hogy az orgona restaurálása tökéletes legyen, a balfiak a helyi orgonagyárban a régi hiányzó alkatrészeket
is legyártatták .
Hauer Pál és felesége Lotte asszony vendégszeretetét élveztük Gollhofenben. Megtekintettük a gollhofeni
gótikus  evangélikus templomot, ahol Dr. Kormos Gyula azonnal „ kezelésbe”  vette a templom orgonáját.
Játékával elbûvölte templomban tartózkodó lelkészasszonyt. Kérlelte, nem maradna –e ott kántornak.
Közben Hauer Pál tõlem érdeklõdött, hogy  „Gyula hogy halad az orgona restaurálásával?”  Dicsértem
Gyula alaposságát, hozzáértését. Kormos Gyula játékát hallgatva könny szökött a szemébe – tudta,  jó
kezekben van a balfi orgona.
Az orgona restaurálása óta templomunk ékszerdobozává vált. Dr. Kormos Gyula fáradhatatlan
munkájának eredményeképpen évente 4-5 nagy látogatottságnak örvendõ  orgonakoncert  kerül
megrendezésre a templomban.
A hangszer elismertségét jelzi az a felkérés amelyet az Európai Unió Európai Kultúrák Intézete  1999-
ben juttatott el egyházközségünkhöz, melyben az orgonát, mint bemutatásra érdemes  hangszert
Magyarországról egyedüliként , a brandenburgi orgona kelet-európai kistestvéreként benevezte a
világszerte híres Brandenburgi Bach Hangversenyekre.
Hauer Pál elhúzódó betegsége miatt az utóbbi idõben már nem vállalkozhatott arra, hogy szeretett
szülõföldjére,  Balfra látogasson, folyton gyötörte a honvágy, szomjazta a balfi híreket.
Az örökké balfi Hauer Pált 2007 augusztusában otthonában érte a halál. Utolsó útjára felesége,  két
leánya, unokái, barátai, tisztelõi kísérték. Balfon szeretett egyházközsége harangszóval, istentiszteleten
búcsúzott tõle. Életútjára 2007.szeptember 01-én, Varga Petra orgonakoncertje keretében emlékeztünk.
Emlékét szívünkben és az orgona hangjával õrizzük.

Kassai Róbert:
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O l v a s ó i n k  í r t á k

Tisztelt Szerkesztök!

 Gratulálok a kiadványukhoz, rendszeres olvasójuk vagyok!

 Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Nagy Alexandra vagyok, immár 3 éve Balfon élek, Óhegy
utca 31 szám alatt.
Jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karára járok Menedzser szakra, ahogy
utolsó éves hallagtó vagyok.
Szakdolgozatomat Balf idegenforgalmának fellendítéséböl és bormarketingjének koncepciójáról
szeretném írni.
Kérem Önöket és a falu apraja nagyját, ha számomra használható ötleteik vannak dolgozatomban
szívesen összefoglalnám, ezzel is segítve a falunk felemelkedését!
Minden elgondolás, ötlet érdekelne , ami a falu hírnevét, vonzerejét növelhetné!
 Kérném Önöket, ha mód és lehetöség van kérésemet közöljék le a Balfi Hírekben.
Az ötleteket , gondolatokat az alábbi e-mailcímre kérném : bognar.pince@aplusnet.hu  vagy
személyesen : elözetes idöpontegyeztetés után a 06 30 5000 660 -as számon.
Elöre is köszönöm segítségüket !

Nagy Alexandra

Festménykiállítás a kultúrházban

Ismét élményekkel gazdagodhattunk és az a sok látogató is, akik eljöttek Balfra, hogy megnézhessék
Fejér Zoltán festõmûvész képeit. Joggal mondhatjuk, hogy sikeres volt ez a kiállítás, az ország
különbözõ részeibõl érkeztek látogatók.
Nekünk balfiaknak, akik e táj szerelmesei vagyunk, különösen szívet melengetõ, ha szûkebb kis
hazánk értékeit nagy mûvészek örökítik meg.
Fejér Zoltán festõmûvész 1961-ben került Sopronba tanítani. A Soproni Képzõmûvészeti Társaság
alapító tagja és tiszteletbeli alelnöke, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének tagja, több
kitüntetés és díj méltó tulajdonosa.
Külön élmény volt számomra az õ személyes tárlatvezetése és ami mindig visszatérõ téma a
vendégkönyvben, az a sok-sok köszönet, amiért ilyen módon is láttatta velünk a Fertõ-tó sokszínû
arcát.
A mûvész a maga kedves,õszinte, szerény módján beszélt, mesélt a képekrõl, az õ belsõ érzéseirõl,
gondolatairól, amelyek õt vezérelték a képek megfestése közben.
Nyugalmat, harmóniát árasztanak a képek. Sejtelmes allegóriákat alkalmaz, egészen egyedi a
színvilág és technika, amellyel bemutatja a Fertõ-tó hangulatát. Tanítványok köszönõ sorai tükrözik
munkásságát. Az egyik tanítványa egy nagyon szép sorokkal méltatja ezt:

„Az ember sorsa, hogy
a galaxisba kilökve

vállalja önmagát
s meglelje csillagát”

                               (Drescher J. Attila)
A kiállítás ideje alatt hét kép talált méltó gazdára- A mûvész egy képet adományozott a falunak, amit
örömmel fogadunk és megköszönünk. Immár újabb festménnyel lett gazdagabb falunk és
kultúrházunk.
Ezen újság lapjain kívánunk Fejér Zoltán festõmûvésznek további sok sikert és egészséget, hogy
még hosszú ideig megajándékozhassa közönségét e szép látvánnyal. Köszönjük még H. Nagy
Cecíliának és Huszár Lászlónak, a kiállítás házigazdáinak a fáradozását, amellyel ezt a tárlatot
megrendezték, ezzel is öregbítve kis falunk hírnevét szerte az országban. Örülünk, hogy kultúrházunk
méltó hellyé vált ilyen kulturális események megrendezésére is-

-nagyi-

A hónap gondolata Mindszent okán:
„  H a  m a j d  l e h u l l ,  a m i  h a m u ,  k i s z a b a d u l  a  f é n y  b e l õ l e m ,

é s  k i t e r j e d  k o r l á t l a n u l ,   n é l k ü l e m  i s  n ö v e k e d õ b e n . ”
(Székely Magda: A fény)
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A köszönés természetrajza
Nagyon szép és bizonyos vonatkozásokban életünket is megkönnyíti, hogy kis településünk egyre inkább

modernizálódik, mindinkább részesei leszünk annak az urbanizációs folyamatnak, ami  az egész  fejlett Európára,

annak kis településeire is jellemzõ. Jól tudom,  Balf ma már nem az a falu, ami volt akár tizenöt évvel ezelõtt.

Most mégis arról beszélnék ami ebben emberi vonatkozások szempontjából veszteséget jelenthet: az emberi

kapcsolatok meglétének fontos jellemzõjérõl, a köszönésrõl.

Ha valakinek köszönünk, azzal tiszteletünket fejezzük ki, tudomásul vesszük jelenlétét.

Persze nonszensz elvárni, hogy egy nagyobbacska városban az utcán minden ember üdvözölje a másikat, ez

már ott kényszerûségbõl leszûkül az ismerõsök körére.

De mi itt kb. 1200-an egy kis közösséghez tartozunk: nyugodtan elmondható, hogy legalább arcról mindenki

ismer mindenkit. Mondjuk hát ki együtt mindenkor azt a bûvös egy-két szót: Jó napot kívánok! Vagy szia, vagy

akár a kézcsókom eltorzult változatát, a „csókolom”-ot is.  Ezzel azt jelezzük, hogy emberszáma vesszük a

másikat, közösségünk tagjának tekintjük. De még az sem bûn, ha netán ráköszönünk a Balfon sétálgató idegenre:

ez a pár szó megnyithatja az utat a további kommunikációhoz.

Miért  is írtam le mindezt? Sajnos, már többen fájlalták, jelezték beszélgetéseink során, hogy a köszönés

mintha fokozatosan elmaradna, fõként, de nem csak a fiatalok részérõl.

Hogy is van az, hogy ránézünk valakire, tudjuk ki az, nincs harag sem és nem csúszik ki a szánkon az üdvözlet?

Semmibe vesszük egymást? Nem, persze hogy nem! Csakhát ez egy egyre jobban terjedõ rossz szokás, melynek

az üzenete is rossz: távolodás egymástól.

Sem idõbe, sem pénzbe nem kerül köszönni. Jó napot kívánunk, balfiak! (hl)

Néhány gondolat
a Fejér Zoltán
kiállításhoz

A tudósítónak könnyû dolga van,
hiszen  -nagyi – az ötödik oldalon a
legfontosabbakat már leírta. De
örülünk annak, hogy az október 6-i
megnyitón szép számmal
megjelentek a soproni mûvészeti élet
képviselõi, helyi és soproni
érdeklõdõk, mert létezésünknek,
tevékenységünknek, Balfnak jó
hírnevét keltik.  Külön öröm volt
számunkra, hogy természetesen a
mûvészen és feleségén kívül olyan
jeles mûvészettörténész méltatta
Fejér Zoltán munkásságát , mint

Salamon Nándor, a következõ
szavakkal: „Fejér Zoltán az egyensúly
keresése jegyében két pólus, a múltat
vállaló mûvészi örökség ás a modern
vizualitás eszmerendszere között
találta meg, küzdelmek árán persze, az

üdvözítõ, a teljesség felé vivõ utat. Kitartással párosult … elhivatottsága nemcsak bámulat tárgya, hanem
tiszteletet parancsoló.”
A megnyitót jóízû, az esti órákig elhúzódó beszélgetés tette teljessé.
Köszönet illeti a  sikerért elsõsorban a mûvészt, és természetesen mindazokat, akik a kiállítás
elõkészítésében, a megnyitó szervezésében részt vettek. Így  Szepes Péter festõmûvészt, aki a
berendezésében segített,  Kovács Ferencnét, aki kisbusszal a festményszállítást vállalta, Szalai Vincét ás
Németh Antalt, akinek borait, az Ásványvíz Üzemet, akiknek üdítõit kóstolhatták a vendégek. Némethné
Bözsike kitûnõ pogácsát sütött, mint ahogy Kovács Józsefné boltvezetõ is munkaidején túl vállalta a
Fornetti elkészítését.
Ennek a sikernek nyomán is azt reméljük, hogy Balf kultúrháza egyre rangosabb és ismertebb
kiállítóhelye lesz a környéken élõ alkotóknak. A kiállítás szép látogatottsága is reményt ad ehhez.  A
sorozat folytatódik.

A mûvész átadja a Balfnak  szánt  festményt

Huszár Lászlónének  a kultúrház vezetõjének

és Kocsis Jánosnak a rrészönkormányzat elnökének

Fotó: Kassai Zoltán



Receptsarok
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Tartós  saj tos

Hozzávalók: 25 dkg reszelt sajt vegyesen, 25 dkg liszt, 1 teáskanál sütõpor, 25 dkg margarin,3
tojás sárgája, 1 teáskanál fokhagymapor, 1 teáskanál só, 1 mokkáskanál fekete bors, a tetejére
ízlés szerint reszelt sajt, köménymag, szezámmag vagy mák.

Gyúrótáblára szórjuk a sütõporral elkevert lisztet és a reszelt sajtot, a közepébe mélyedést
készítünk. Ebbe a mélyedésbe tesszük a darabokra vágott margarint, a tojás sárgákat és a
fûszereket. Gyorsan összegyúrjuk és egy nagy cípót formálunk belõle. Lisztezett deszkán 3 mm
vastagra kinyújtjuk, és rudakat vagy pogácsákat szaggatunk belõle. Sütõlemezre tesszük,
tetejüket reszelt sajttal, köménymaggal, szezámmaggal vagy mákkal megszórjuk. Megsütjük.

Ez alkalommal is Varga Endréné receptjeibõl közlünk:

Fotó

08.19.
Himod – Balfi SE 2:2   Góllövõk: Varga M., Horváth G.
Tart.: 3:0

08.26.
Balfi SE – Újkér 1:2 Góllövõ: Tóth György
Tart.: 3:0

09.02.
Harka – Balfi SE 4:2  Góllövõk: Horváth Péter, Baán
László
Tart.: 0:17 !!!!!!!!!

09.09.
Balfi SE – Sarród 7:1 Góllövõk: Varga M. 3. Horváth P. 2,
Katona J., Polt F.
Tart.: 0:0

09.16.
Zsira – Balfi SE 3:3  Góllövõk: Katona János 2, Baán
László
Tart.: 0:4

09.23.
Balfi SE – Iván 1:3  Góllövõ: Bognár Gábor
Tart.: 4:1

09.30.
Agyagosszergény – Balfi SE 1:4  Góllövõ: Varga Márió 4,
!!!
Tart.: 3:4

10.07.
Balfi SE – Vitnyéd  0:1
Tart.: 2:5

10.14.
SFAC – Balfi SE  5:0
Tart.: 2:3

10.21.
Balfi SE – Ágfalva  2:4  Góllövõk:
Varga M., Katona J.
Tart.: 3:2

10.23.
Kópháza – Balfi SE 2:0
Tart.: 0:4

Bognár Sándor elnök  a

következõképpen kommentálta az

eredményeket:

Nagyon gyengén megy a játék a

csapatnak az õszi szezonban. Sajnos a

szerencsével is hadilábon állunk, de

problémák adódtak a csapat

összeállításánál is. Vannak játékosok,

akik elbúcsúztak tõlünk, vannak akik

cserbenhagyták a csapatot.

A tartalék gárda teljesítménye viszont

dicséretet érdemel.

S p o r t h í r e k
(Az õszi forduló eredményei okt. 23-áig.)



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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Szerk.: Kata

“Csak azért van árnyék, mert fény is  van.”

MINDSZENT HAVA
A Skorpió havának uralkodója a Plútó, mellette társuralkodóként a
Mars. A Plútó a Mars energiájának egy magasabb szintû
kifejezõdése, míg a „Vörös bolygó” által elõidézett változások
elsõsorban mennyiségiek, a Plútó esetében a minõségre helyezõdik
a hangsúly. A csillagászok már nagyon régen valószínûsítették
létezését, de felfedezése az emberiség számára láthatóvá válása
1930-ban, a nagy gazdasági világválság idején, a II. világháború
küszöbén történt. Felfedezése egybeesett a kiterjedt
gengszterjelenség korával az USA-ban, a fasiszta kormányok
hatalomra lépésével Olaszországban és Németországban, valamint az atomkorszak kezdetével.
A plútói energiákhoz kapcsolható kulcsszavak: hatalomvágy, õsi félelmek, bûntudat, halál és
újjászületés, atom- és sejtenergia, regenerációs képesség, szélsõségesség. A változást, átalakulást
jelképezi, olyan archaikus erõt szimbolizál, mely pusztítva megújít.
Mitológiai megjelenítõje a láthatatlan alvilág királya, Hádész. Kronosz és Rhea gyermeke, Zeusz és
Poszeidon testvére. Miután Zeusz megszabadította õket apjuk fogságából, a három fivér felosztja
egymás között a Kronosztól örökölt birodalmat. Zeusz uralkodik az égben, Poszeidon a tengerek
ura lesz, Hádész pedig az alvilágé. A Földön mindhárman közösen uralkodnak- A görögök felfedték
elõttünk a Plútó természetének egy másik aspektusát, mely a halál és élet közötti kapcsolat átfogóbb
szemléletmódját adja. Szokásuk volt, hogy az érett magvakat hatalmas kancsókban elraktározták
és földalatti kamrákba temették a tavaszi vetésig. Ezt a folyamatot a Plútóval hozták kapcsolatba,
mivel õ a magban megtestesülõ élet-lehetõség, mely csak arra vár, hogy a földbe kerülve növekedni
kezdhessen. (A mag halála szükséges az új növény születéséhez.) Ugyanígy várakozik a lélek
Hádész birodalmában, amíg ismét emberként jelenik meg a Földön.
Amennyiben a Plútó energiája pozitívan nyilvánul meg a személyiségben, akkor elszánt, tettre kész
embert jelez, aki képes a válságok megoldására. Óriási lelki erõvel rendelkezik, filozófikus
gondolkodás jellemzi. Van úgy, hogy életének bizonyos idõszakában aszkétikusan él, s van úgy,
hogy maximálisan érzéki.
Negatív megnyilvánulása esetén fanatikus, kegyetlen, gyakran bosszúálló, hajlamos rá, hogy erejével
visszaéljen és kihasználja az emberek jóindulatát, nem riad vissza az erõszaktól sem.
A Plútó az ura mindazoknak, akik a föld alatt dolgoznak bányákban, aluljárókban, barlangokban.
Kapcsolódik a kémekhez, detektívekhez, terroristákhoz, kutatókhoz, testi és lelki gyógyítókhoz is.
A színek területén nincsenek határozott társítások, minden valószínûség szerint az emberi szem
számára már nem látható színeket uralja.
A növények közül Hádész különösen a nárciszt és a ciprusfákat kedveli.

K ö z é r d e k û  k ö z l e m é n y
Sopron, (Balf), Ágfalva, Fertõrákos Harka  körzeti jogosult állatorvos:

Dr.  Pintér György

9400 Sopron, Schármár K. u. 16.
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