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X.  é v f o l y a m   5.  s z á m ,  2 0 0 9. május

WiKV

BALFI HÍREK
MÁJUS 31. PÜNKÖSD VASÁRNAP

hagyományos

Zene: Jollie Joker Belépõdíj: 600.- Ft

SPORTBÁL

EGÉSZSÉGNAP JÚNIUS 6!
bõvebben a harmadik oldalon!

Június 13. 19 órakor

„ T í z  é v e s  a  B a l f i  K ó r u s ! ”

JUBILEUMI  KONCERT
az evangélikus templomban.

Fellépnek: A Balfi Kórus, vez. Baader Erik, a Hegykõi Kórus, Fajkusz Attila és

zenekara, Wagner Szilárd orgonamûvész, Fohner János  fúvós quintettje,

Szekendy Tamás orgonamûvész.

A belépés díjtalan!

BALFI BOR- ÉS  BABFESZTIVÁL
2009. június 20.

Bõvebben a 2. oldalon

a kultúrházban!  Kezdés 20.00!

Várjuk tombola felajánlásaikat a kultúrházban!
Elõtte:

Megfelelõ számú jelentkezõ esetén
15 . 00  Lányok-  Asszonyok

17 .30  Nõsök-nõt lenek
futballmérkõzések a Sportpályán!

EP VÁLASZTÁS 2009. június 7.
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Az EGÉSZSÉGNAP délelõttjén, június 6-án 9 órai
kezdettel „Balf Kupa”  kispályás nõi labdarugó torna lesz
a Balfi SE szervezésében a sportpályán, mintegy 10-12,  a

régióból érkezõ csapat részvételével!

A BALFI BOR- ÉS BABFESZTIVÁL PROGRAMELÕZETESE
  

10,00 órától a borászok megnyitják standjaikat  és bemutatják boraikat.
11,00 órától  vidám harmonika  zenével csábítjuk az érdeklõdõket

14,00 Fesztivál megnyitó  Firtl Mátyás országgyûlési képviselõvel és  Ivanics
Ferenccel, a Fertõtáj Világörökség Egyesület  elnökével

14,30 A Balfi Dalárda énekel
15,00 A Fertõrákosi  Fúvószenekar mûsora

15,45 A „Fertõdi Esterházy Baráti Kör Kamara Kórus” ( Fesztivál Kórus ) mûsora
16,30 A Strokes Ütõs Együttes

17,30 Néptánc
18,00 Babos ételek kóstolója

19,00 A „Lõvér Fiúk” Együttes sramli zenével szórakoztatja a közönséget  22,00 óráig 

FELHÍVÁS
Babos ételek fõzõi, nagyrabecsült lányok, asszonyok!

Június 20-án, szombaton kerül sor ismét a Balfi Bor- és Babfesztiválra.Önök nélkül
nem lehet sikeres a program!
Arra kérjük azokat a lányokat és asszonyokat, akik évek óta készítenek babos ételeket
erre az alkalomra – és azokat is, akik most elsõ ízben vállalkoznának erre, hogy minél
nagyobb számban készítsenek nekünk finomabbnál finomabb  babos ételeket! Korábbi
finomságaikat még egyszer is köszönjük, és részvételükre feltétlen számítunk. A
kóstolóval kapcsolatos kérdésekkel Kassai Zoltánt, a Babfesztivál fõszervezõjét  keressék!

  2009.06.28.  vasárnap 17. óra

Helyszín: jó idõ esetén az Ásványvíz Üzemnél lévõ Pihenõpark,
esõ esetén a József A. Mûv. Ház. 

Akkordeon Harmonists Oberlausitz
(21 tagú német harmonikás csoport)

Népzene, Musical, Rock és Pop
A zenekart 1998-ban alapították, a részt vevõ diákok 12 és 21

évesek és mindegyikük örömmel harmonikázik.
Belépés díjtalan!

Különleges program, német muzsikuscsoport Balfon!

Programjainkkal kapcsolatban figyeljék a plakátokat és a honlapot is!
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         „MOZOGJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!”
                                                  2009. június 6.-án ( szombaton )
Balfon a József Attila Mûvelõdési Ház elõtt, második alkalommal EGÉSZSÉGNAPOT  szervez a
Balfi Kulturális Egyesület, melyre sok szeretettel várunk mindenkit. A rendezvény célja az
egészségmegõrzés, a figyelem felhívása az egészséges életmódra.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz ingyenes vércukor-és vérnyomásmérés (Az “Egy csepp
Alapítvány”támogatásával, orvosi tanácsadás valamint ingyenes hallásvizsgálat a PANNON
HALLÁSCENTRUM támogatásával, reiki,továbbá egészséges ételek és italok kóstolási lehetõségei
és természetesen idén sem marad el a futás-kerékpározás, értékes nyereményekért. Az
egészségnapon „meglepetés sztárvendéggel” is találkozhatnak az érdeklõdõk.

     II. BALFI  EGÉSZSÉGNAP- NEVEZÉSI LAP
A rendezvény idõpontja: 2009.06.06.
Nevezés: 14:00 órától a helyszínen.

Indulás a balfi kultúrház elõl: 15:30-kor.
Táv: 1,5 km oda-vissza, melyet futva vagy kerékpárral lehet megtenni

az Ásványvíz Üzemig, majd vissza a kultúrház elé.

Név:_______________________________________________
Születési idõ: ÉV:________HÓ:__________NAP:____________

Nevezési díj:  14 év alatt:  300 ft
                        14 év felett: 600 ft

NYILATKOZAT

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával tudomásul veszem, hogy a II. Balfi Egészségnapon saját felelõsségemre veszek részt.

Kijelentem, hogy fizikailag és mentálisan a futásra ill. kerékpározásra felkészültem, részvételre alkalmas állapotban vagyok.

Ha a fenti okokra visszavezethetõ bármilyen károsodás ér, a rendezõk felé semmilyen kárigénnyel nem élek. Elfogadom, hogy a

programról készült film-és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek

Sopron-Balf, 2009. június.......                      ________________________                            ___________________________

                                                                                nevezõ aláírása                                                rendezõ szervezet

Programok:
14  órától nevezés
15 óra: Megnyitó

15:15: Közös bemelegítés
15:30: Rajt! Futás-kerékpározás

( táv: 1,5 km-mindenki kedve szerint fut vagy kerékpározik, nevezési díj ellenében. Indulás a
kultúrház elõl a Fõ u. végéig, majd vissza, rendõrségi biztosítással.)

Nevezni a helyszínen 14 órától lehet ill. a Balfi Hírekben megjelent nevezési lapon is. Az elsõ
száz nevezõ frissítõ italt, csokoládét valamint emblémázott pólót  kap (a Balfi Ásványvíz Üzem

lógójával és a  rendezvényt támogató helyi vállalkozók nevével feliratozva), továbbá részt vesznek
a nyereménysorsoláson, melynek fõdíja egy KERÉKPÁR !

16:15: Nyeremények kisorsolása
Díszoklevél átadása a legfiatalabb és a legidõsebb résztvevõnek.

A rendezvény fõ támogatója a Pet-Pack Kft. Balfi Ásványvíz Üzem!

Itt levágandó



4

 „Töltsd érdekesen a nyarat!”

Szeretettel várunk benneteket (nagyobb ovisokat, alsósokat, felsõsöket) ismét táborainkba!

A TÁBOROK IDEJE: naponta 8- 16 óráig
      július    6-10     Játék- és erdõ-mezõ tábor

július  13-17     Játék- és életmódtábor
     aug.      3-7        Játék- és erdõ-mezõ tábor

aug.    10-14     Játék- és életmódtábor

PROGRAMJAINK:
 kirándulás, játék, mozgás, nevetés, dalolás, drámajáték, lovaglás, gyöngyfûzés, origami,

egészséges ételek készítése, kenyérsütés, gyógynövénygyûjtés, sok meglepetés

DÍJA:12500 Ft/ hét vagy 3000 Ft/nap HELYSZÍN: Sopron, Damjanich u. 3.
Szükség esetén kedvezményt adunk.

JELENTKEZNI Láng-Németh Irmánál a 20 /5697466  telefonon június 5-ig.
Hely esetén a  tábor kezdetéig elfogadunk jelentkezéseket.

A táborok min. 10 fõvel indulnak.

      Információ:  www. margareta-eletmod.5mp.eu

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata május
20-án tartotta rendes ülését Kocsis János
elnökletével. Négy napirendi pontot tárgyalt a
testület
1.Elõterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételérõl,
valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet
módosításáról (rendeletalkotás)
2.Elõterjesztés alapítványok támogatásáról
3.Elõterjesztés a területi ellátási kötelezettségû
háziorvosi körzetekrõl és körzethatárokról szóló 26/
2002. (VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)
Az elsõ három napirendi pontban foglaltak
technikai-adminisztrációs módosítások elsõsorban,
ezért ezeket itt nem tárgyaljuk. (Mindhárom
elõterjesztést 8 igennel támogatta a testület.)
4.Egyebek: Ebben a napirendi pontban Foki Gábor
a 2010-tõl bevezetésre kerülõ ingatlandóval
kapcsolatos területbesorolás (Ft/ négyzetméter)
kérdését vetette fel. Szó esett a hamarosan
kezdõdõ járdaépítésrõl a Bozi utcában, a mûv. ház
akadálymentesítésérõl, arról, hogy a kisbalfi
buszmegálló elkészül, valamint néhány fontos út-
és járdajavításról. (Fõ u.138., Bozi u. 33.)

Részönkormányzati hírek Egyéb fontos híreink
Elkészültek a Nemzeti Emlékhelyen a
pihenõpadok (Winkler Barna építész tervei
alapján, a Faragó és Faragó Kft. kivitelezésében.
Ugyanitt a falba két kõtábla került, mely német
és angol nyelven tájékoztat.

Ugyancsak elkészült a Balfi Adománykönyvtár
polcrendszere az Emlékezés Közaalapítvány és
a Magyar Holcoaust Közalapítvány jelentõs anyagi
támogatásával. Reméljük, néhány héten belül, de
az õszi szezontól biztosan ismét kultúrált
körülméynek között fogadhatjuk nem csak az
állandó kiállítás, de a könyvtár látogatóit is.
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Egy kicsit másképp töltöttük el ezt a napot az
iskolában. Gyönyörû napsütéses idõ volt.
Mindegyikünk zöldbe öltözve jött reggel iskolába
.Mi elsõsök kiköltöztettük az udvarra az
osztálytermet. Kint tanultunk :olvastunk,
beszélgettünk, írtunk. Közben macskák futkostak
az udvaron, gólyák repültek magasan az égen,
madarak csicseregtek, de ennek a napnak ez volt
a varázsa. A szünetekben rejtvényeket oldottak
meg a gyerekek :állat- vagy virágkeresõs
rejtvényt, keresztrejtvényt, madárfelismerõs
feladatot vagy színezõs földgömböt. Ki-ki
aktívabban vett részt, a harmadikosok ügyesen
csoportban vették az akadályokat .
A nap végén szemetet szedtünk az iskolában és
a környékén. Környezetvédelmi nevelésünk
további lépése , hogy csatlakoztunk egy szelektív
hulladékgyûjtési akcióhoz. Mindenkit kérünk, hogy
május 21.-ig gyûjtse a tejes és gyümölcsleves
kartondobozokat (tetra pak ).Gyûjtõhely az
iskolában van.

.                   (Fajkusz Attila)

         Április 22.
    A FÖLD NAPJA

Nagymamám, Sörtély
Józsefné emlékére

Húsvétra utaztunk haza szüleimhez, és
mint mindig, most is átszaladtam a Mamihoz,
hogy köszönjek neki. Szegény, nagyon gyenge
volt már akkor. Megígértem neki, hogy másnap,
mielõtt elutazok, még átmegyek hozzá
elbúcsúzni. Megsimogattam fáradt kezeit és
megpuszilgattam az arcát. Akkor még csak
sejtettem, hogy ez már a végsõ búcsú lesz.
Aztán másnap reggel, amikor úton voltam a
munkahelyem felé, jött is a lesújtó hír: a Mami
meghalt.

  A  tekintete már nagyon homályos volt,
amikor nála jártam. Azt hiszem, hogy õ is készült
már elmenni, és félszemmel már egy másik
világba tekintett. Egy olyan helyre készült, ahol
már várták Õt. Várták a szülei, testvérei, férje
és unokája. A temetése napján pedig hatalmas
felhõszakadás volt. Az jutott eszembe akkor,
hogy mennyire szerette mindenki, ha még az
égiek is ennyire megsiratják.

Igen. Mindenki szerette, hiszen õ is
mindenkit szeretett. Ezt kapta vissza
mindenhonnan, mert õ is ezt adta mindenkinek.
Szerette a munkáját, a családját, és a helyet, a
falut, ahol született, élt és meghalt. Soha nem
panaszkodott, pedig nagyon sokat dolgozott
egész életében. A földeken, szõlõkben és a ház
körül. Gondoskodott a családjáról, gyerekeirõl,
késõbb az unokáinak segített, és gondoskodott
a Papiról, aki hosszú évekig betegeskedett.
Aztán sorban születtek a dédunokák, akiket
kishercegnek, ill. hercegnõnek nevezett.
Egyformán szeretette õket, és boldog volt, ha
láthatta ahogy növekednek, okosodnak.

Aztán 4 évvel ezelõtt, amikor a Papi
elment, õ is összeroppant. Aki addig mindig
nagyon erõs volt, mert erõsnek kellett lennie,
hogy gondoskodni tudjon a férjérõl, az elkezdett
gyengülni, egyre erõtlenebb lett, de soha nem
maradt magára. A lányaitól visszakapta mindazt
a gondoskodást, amivel valaha õ nevelte õket.

Drága Mami! Most búcsút veszünk Tõled,
de a szívünkben örökké élni fogsz!

                  Lakatosné Várnoki Erzsébet
Fotó: Janiga Kata
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Egyházközségi rovat
Vallásos, bibliaforgató embernek , mi jut eszébe a Pünkösdrõl?
- A piros szín, zúgó szél, és tüzes lángnyelvek…. És hát az amit ezek jeleznek: SZENTLÉLEK!
A föltámadt Jézus az elsõ találkozáskor nem azt veti a tanítványok szemére: - No, most aztán eljött az ideje,
hogy számon kérjem gyávaságotokat, hároméves értetlenségeteket, lelketlenségeteket, az éveken át hirdetett
szeretet csõdjét… Nem! Egyszerûen azt mondja nekik: „Vegyétek a Szentlelket!”
Hogy miért? –Mert mi is éppen olyanok vagyunk, mint az apostolok: értetlenek, sokszor lelketlenek, és a
szeretet csak szavakban marad.
A Biblia találó képet fest a bábeli nyelvzavarról, ahol az építõk egyszer csak nem értették meg egymás
szavát. Gondoljuk meg: a munkahelybõl hirtelen harctér lesz!
A Pünkösd ennek az ellenkezõje: Péter arámul beszél – de mindenki a saját nyelvén halja, és megérti.  A
széthúzás helyébe az egység lép: Mit tegyünk, kiáltozzák az apostolok felé.
A Szentlélek lerombolta a korlátokat: nyelvek, fajok, osztályok, nemzedékek megértik egymást, úgy ahogy
Krisztus megígérte. „ A Szentlélek elvezet majd benneteket a teljes igazságra!”
„Mert Krisztus Jézusban nem számít semmi… csak a szeretet által munkálkodó hit.” / Gal 5,1. 5-6/
Nézzük a mai életet! Mennyire szükség lenne most a VALÓDI Pünkösdre! Politikusaink tárgyalnak – bocsánat
– veszekednek világszerte… és a dolgok nem mennek elõre. Vannak szavak, intézkedések, csak éppen
megértés nincsen, mert hiányzik a Szentlélek közülük.
A köznapi élet tele adminisztrációval, hivatalokkal, ügyintézéssel, de ott sem találom a lelket. Kórházak sok
beteggel, igen változó körülményekkel, és mennyire fájdalmas, ha nincs ott lélek.
Családjainkat tönkreteszi a gõg, a harag, az elégedetlenség, és ezektõl felperzselõdik minden tiszta baráti
és munkahelyi kötelék is. Mélyen megrendítõ, ha azt mondjuk egy anya, apa, - vagy pl. egy nõvér – lelketlen,
mert a védtelen és kiszolgáltatott gyerekek, - betegek – kerülnek kilátástalan helyzetbe. De mérgez a lelketlen
fõnök a munkahelyen, és megnyomorít, megaláz a lelketlenség, - tapasztalhatjuk nap mint nap.
Valamelyik királyról mondják, hogy az év meghatározott napján olyan követeket küldött szét az országban,
akik a királyi tûzhelynél gyújtottak fáklyát, és ezekkel a fáklyákkal lobbantották lángra a családi tûzhelyeket.
Ez biztosan az egység és az összetartozás kifejezése volt.
Szent Pál olyan szépen írja az efezusi hívekhez /4. 30/ és nekünk is: „ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét,
amellyel meg vagytok pecsételve!” A keresztségben, és a bérmálásban arra pecsételtek meg minket, hogy
a gyûlölködés, irigység helyett a keresztény élet FÉNYÉT és MELEGÉT sugározzuk.
Jézus már akkor tudta, hogy nem elég az anyag, nem elég a szellem, nem elég az értelem, és azért küldte
és folyton küldi a Szentlelket, hogy legyen mosoly, érdeklõdés, figyelmesség, kedvesség, hála és tisztelet!
„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai..” A szeretet pedig, amely nem érzelem, nem bizsergés, nem
szentimentum, nem romantika – a hit által munkálkodik.
Csak a legismertebb neveket idézem fel: Assisi Ferenc aki vállalta, hogy egész élete a szeretet által
munkálkodó hit példája legyen. Albert Schweitzer kinek szabad volt otthagyni a sikerekben gazdag életet,
karrierjét, Európát, mindent szabad volt Krisztusért. Teréz anya, ki a nincstelenek között soha nem kérdezte
a haldoklóktól vagy a szemétbõl felszedett leprástól, hogy milyen vallású. A hite munkálkodott a szeretet
által, és enni adott az éhezõknek, ápolta a rászorulókat. És sorolhatnánk az embereket, akik a Szentlélek
segítségével Krisztus bolondjai lettek, és így váltak példaképeivé az emberségnek.
Azért imádkozunk, hogy világosság legyen értelmünkben! Azért könyörgünk, hogy erõ legyen az akaratunkban!
Azért fohászkodunk, hogy vigasztalást kapjunk betegségeinkben és szenvedéseinkben! Azért „pünkösdölünk”
hogy ne legyünk értetlenek, lelketlenek, szeretetlenek, hanem életünk minden napját a pünkösdi LÉLEK
hassa át és vezesse! Németh Antal  tb. esperes plébános

Kedves Gyerekek!
Megint itt a hajókirándulás ideje.
A Tisztelendõ úr, a Hittanárnõ és az egyházközségi képviselõk úgy döntöttek, hogy minden hittanos gyerek
eljöhet a kirándulásra. Ez független attól, hogy Balfon vagy Sopronban jártok hittanra.
Ezután majd csak azok jöhetnek, akik lelkiismeretesen  szentmisére járó gyerekek, de az idén még mindenki
lehetõséget kap.
Az idõpont június 6.-a  szombat.   Gyülekezés a buszmegállóban 10 órakor.

Tervünk szerint Fertõrákosra  a gyerekeket gk-val visszük át.  Az elmúlt években a szállítást a szülõk nagyon
jól megoldották, bízunk benne, hogy ez most is így lesz.
Várjuk azoknak a szülõknek a jelentkezését, akik részt vennének a szállításban, és szívesen lesznek kísérõk
a kiránduláson. Családtagok is jöhetnek, ha valaki szeretne, csak a Fertõrákosra való átjutást kell megoldania
– vagy a szervezés miatt idõben egyeztetnie kell.

Egy fagyit kapnak a gyerekek,  szendvicset esetleg innivalót  mindenki hozzon magának, de a kikötõben is
lehet vásárolni.
A szállítás és a részletek pontosítása miatt várjuk, hogy mielõbb jelentkezzetek  Egresitsné Stánicz Alíz
tanárnõnél, vagy Csukovits Györgyné,  339-225-ös telefonszámán. Csak így tudjuk meg a pontos létszámot
is, tehát jelentkezzetek minél elõbb!
Nagy szeretettel várunk mindenkit:

                                                  
Németh Antal  tb. esperes plébános
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Hirdetmény
Az elsõáldozás május 31-én 1100 órakor lesz a fürdõkápolnában. 30-án a szombati mise is meg
lesz tartva, kivételesen 1800 órakor.

S P O R T H Í R E K
04. 26.
Nagycenk – Balfi SE 3:0

Tart: 2.2
05.03.
Balfi SE – Und 6:0 Góllövõk: Horváth Gábor, Katona János, Bognár Attila (2),
Herbszt Róbert, Boda Gergõ
05.10.
Harka – Balfi SE 3:2 Góllövõk: Sinkovits Zoltán, Varga Márió
Tart: 0:3
05.17.
Balfi SE – Nagylózs 5:1 Góllövõk: Sinkovits Zoltán, Baán László, Herbszt Róbert (2), Katona János

Nõi foci:
Három hete, szombaton Rábapatonán vett részt tornán csapatunk, ahol Tóthné,  Rita lett a legjobb kapus.
Két hete Celldömölkön volt nõi labdarúgó torna, itt ezüstöt hoztunk.
Az újság megjelenésének idején ismét Celldömölkön, majd június elsején Károlyházán vesz részt
kupaküzdelmekben csapatunk!

Sok látogató, nagy érdeklõdés a Világörökségi
Napon és Horgásznapon

Nagy érdeklõdés kísérte Balfon a Világörökségi Napot,

és az ennek keretében megrendezett Horgásznapot. Az

idelátogatóknak módjuk volt megtekinteni az

evangélikus templom orgonáját, a Balf huszadik századi

történetét bemutató állandó kiállítást és a Nemzeti

Emlékhelyet. Természetesen sokakat érdekelt a „Hany

Istók” Horgász Egyesület halászléfõzõ versenye és a

halászlé kóstoló is. Az esti Horgászbálon lehettünk volna

többen, de valószínû, hogy a helyiek már délutánra

„elfáradtak”, a Világörökségi Napon résztvevõk pedig

szintúgy, hiszen számtalan helyszínt kellett felkeresniük.

A díjazottak
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Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata,  Sopron-Balf  Településrészi Önkormányzata, a Balf  Alapítvány
támogatásával, a soproni FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Nyomdájában, 400  példányban

Felelõs vezetõ: Földes Tamás üv. igazgató
Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005

Felelõs szerkesztõ: Huszár László

Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: sobaten@freemail.hu
 honlap: http://balf.sopron.hu  -  médiapartenerünk: www. fertopart.hu

Tel: 06/20 – 587-3439 (naponta 18 óra után hívható)

Egészség-betegség
Kedves Olvasó!
 
A természet ilyenkor tele van zümmögéssel,
döngicséléssel ami az élet természetes velejárója.
Ámde egy óvatlan pillanatban hamar megcsíphet
bennünket valami. Ha ezt egy szúnyog teszi, az
legfeljebb kellemetlen viszketést okoz egy ideig, de
nem hordoz magában veszélyeket. Ám a méhek és
darazsak csípése már fájdalmas és akár veszélyes is
lehet. Alkonyatkor ne menjünk világos ruhában a
szabadba, mert az mágnesként vonzza a rovarokat.
Ha a kertben sétálunk, vagy dolgozunk húzzunk
hosszú nadrágot és hosszú ujjú felsõrészt is.
Egyébként ezek az apró rovarok is kiválthatnak
allergiás tüneteket a rovarméregre érzékeny
embereknél. Aki a csípésre allergiás, annál a meleg
nyári hónapokban mindig legyen kálciumtabletta, vagy
orvos által felírt allergiagyógyszer, de legkevesebb egy
kis darab szappan, amivel az elõtte megnedvesített
csípést jól bedörzsöljük. Ezzel megelõzhetjük a
fájdalmas viszketést, lüktetést és ödémát is. Sajnos
most már a gondozott kertekben sem lehetünk
biztonságban a környezetünkben elterjedt
kullancsoktól. Esténként mindig nézzük át magunkat
fõleg hajlatainkat, hogy nem találunk-e testünkbe
fúródott kullancsot. Ha szerencsénk van és nem volt
fertõzött a rovar, akkor a csipesszel való eltávolítás
után a csípés helyét csak letöröljük alkoholos vattával.
De ha bármilyen rendellenes tünetet érzünk vagy
látunk, ( pl: kokárdaszerû foltot a csípés környékén )
azonnal mutassuk meg orvosnak. A kullancs okozta
agyvelõgyulladás  védõoltással megelõzhetõ.A Leim-
kór antibiotikummal jól kezelhetõ. Kívánok Önöknek
szép júniust és jó egészséget!      

B a l f i  H í r e k  1 0 .  é v e
a  l a k o s s á g  s z o l g á l a t á b a n

A Hangraforgó
Együttes Radnóti
Miklós Majális c.
v e r s é n e k
megzenésítet t
változatát adta
elõ, majd Kocsis
János, Sopron-

Balf Településrészi Önkormányzatának elnöke
köszöntõ beszédet mondott. Ezt követõen Firtl
Mátyás, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közgyülés alelnöke emlékezett. Beszédében
kiemelte az összefüggést, a sorsközösséget 
Radnóti Miklós, és az itt  halálukat lelt mártírok
között.  A Balfi Színjátszókör egy részletet adott
elõ  a Szerb Antal, Sárközi György  és Halász
Gábor írásaiból összeállított “Elõre emlékezés”
c. mûsorából, melyet 2008-ban, a Nemzeti
Emlékhely alapkõ letételekor, a nemzetközi
konferencián mutatott be elõször nagy sikerrel.
( Közremûködtek a színpadból H. Nagy Cecília
és Mihalik Tamás) Majd H. Nagy Cecília adta
elõ a Nemzeti Emlékhely szoborcsoportjának 
alapgondolatát (is) idézõ Radnóti verset, az
“Erõltetett menet”-et. Végül A Hangrafogó
Együttes Radnóti: Töredékek c. megrendítõ
költeményének megzenésített változatát adta
elõ. Zárómomentumként az emlékezés és
kegyelet koszorúit helyezte el Firtl Mátyás, a
megyei közgyûlés alelnöke, Kocsis János, a
részönkormányzat elnöke, a Radnóti Miklós
Irodalmi Társaság nevében Szabó József , a
társaság elnöke, a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár nevében dr. Horváth József 
könyvtárigazgató.

Radnóti emlékév

Ünnepély és koszorúzás a
Nemzeti Emlékhelyen

Legközelebbi állatorvosi fogadóóra: június 10. szerda 17 óra!

Marika (nagyi)
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