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Tisztelettel és szeretettel várunk
mindenkit
2010. március 15-én, 15 órára

ÜNNEPSÉGÜNKRE
a balfi József A. Mûv. Házba
Közremõködnek a balfi iskolások, a színjátszókör.
Ünnepi beszédet mond
Kocsis János

Lukács Bianka, 4. osztályos tanuló rajza
Méreténél fogva ideális mind a gyerekek, mind a
pedagógusok számára. Az iskola épületének
kialakítása az udvarral védett, családias jelleget
biztosít. Kis létszámú osztályközösségekben
tanulunk.













Tisztelt Balfiak!
Tisztelettel hívom Önöket az Itt az idõ! címû
lakossági fórumra

2010. március 2-án, kedden, 18 órára
a BALFI KULTÚRHÁZBA

Ökoiskola
Hagyományokra épülõ légkör, mely beépül
mindennapjainkba: pl. Télûzés, Farsang, Mackó
Hetek, Medvehagyma-fesztivál
Német nyelv oktatása
Néptánc oktatás
Úszásoktatás
Korcsolyaoktatás, sítábor
Népzene szakkör
Színjátszó szakkör – fellépési lehetõségekkel
Jeles napok – hagyományõrzõ kézmûves
szakkör
Nyári táborozás
PROJEKT 7

Az esemény vendége:

FIRTL MÁTYÁS
Sopron és környéke országgyûlési képviselõje,
képviselõjelöltje
A fórum alkalmával a Fidesz-KDNP országgyûlési
képviselõjelöltjének, Firtl Mátyásnak szánt
ajánlószelvényeiket is leadhatják.
Kocsis János
Sopron-Balf Településrészi
Önkormányzat elnöke

Ingyenes tankönyvcsomag az elsõ osztályosok
számára!
B E I R AT K O Z Á S :
2010. március 10. szerda 8-18 óra
2010. március 11. csütörtök 13-18 óra.
Március 23-ig minden beiratkozott tanulónknak
értesítést küldünk!
Megközelíthetõségünk:
A 14. számú helyi járatú busszal (a Pihenõkereszt
lakóparktól 6 km)
Elérhetõségeink: 9494 Sopron-Balf, Fõ u. 5.
Tel: 99/311-291 (Új!), 06/20-2306288, 06/70-202
8200
Web: www.petofisopron.hu
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Hamarosan
locsolóbál!
( április 4.)
Húsvét vasárnap a Balfi Kulturális
Egyesület ismét megrendezi a
már hagyományossá vált
locsolóbálját. Szívesen és
nagyon nagy köszönettel
fogadnánk
tombola
felajánlásokat, melyeket továbbra
is a Mûvelõdési Házban lehet
leadni, az egyesületi tagnál.
Kérnénk
mindazok
jelentkezését, akik ötleteikkel
vagy munkájukkal szívesen
segítenék egyesületünket. A
bálról elõzetesen annyit, hogy
idén sem fognak unatkozni,
hiszen a jó hangulatról egy újabb
sztárvendég gondoskodik
majd és aki belépõjegyet vásárol,
akár nyerhet is vele! Elõre is
köszönünk minden segítséget!

Bolhapiac
A Balfi Kulturális Egyesület
március 6-án a kultúrházban
bolhapiacot szervez. A
bevételt a Kulturális
Egyesület javára fordítjuk.
Kérjük a lakosságot, hogy
ha van otthon felesleges, de
még mások számára
használható holmija és azt
felajánlaná, jutassa el
Kovács
Ferencnéhez,
Timihez, (Fõ u.) vagy adja
le
a
kultúrházban
nyitvatartási idõben.
Segítségüket elõre is
köszönjük!
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A Balf Alapítvány
Farsangi Bálja
Február 13-án, szombaton tartotta
– a megszokott formától és
helyszíntõl eltérve – a Balf
Alapítvány hagyományos farsangi
bálját.
A megjelentek túlnyomó többsége
jelmezt öltött, az elõre lefoglalt
asztaloknál lakmároztak a
családok, baráti társaságok a
hozott ételekbõl, de aki nem készült
fel, az sem maradt étlen-szomjan,
hiszen büfé állt a közönség
rendelkezésére.
A Járóka-duó a báli hangulatnak
megfelelõ, jó muzsikája, az Izisz
Hastánc Stúdió kitûnõ és látványos
produkciója (melybe végül a
közönséget is bevonták), valamint
a sok-sok tombolanyeremény csak
emelte a hangulatot.
A jelenlévõk, (arabok, hippik, a
befõtt, a mexikói, a kertész, a
macskák és egerek de még
sorolhatnánk...) valamint a „civilek”
kitûnõen szórakoztak.
Kár, hogy a vártnál lényegesen
kevesebben jöttek el, így a bevétel
sem a tervezettek szerint alakult,
ami sajnos azt is jelenti, hogy
kevesebb jut az Alapítvány
céljainak megvalósítására… (Pedig
a korábbiakhoz képest lényegesen
alacsonyabb árak és a jelmezek
vonzására számítottunk, ismerve a
családok nehezebbé vált anyagi
helyzetét.)
A Balf Alapítvány Kuratóriuma
ezúton is köszöni a tombola- és
egyéb felajánlásokat, minden
segítõ szándékot!

Tóth Péter felvételei
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Részönkormányzati
hírek
Sopron-Balf
Településrészi
Önkormányzata 2010. február 17én, 18 órai kezdettel tartotta rendes
ülését. Az ülésen Sopron MJ.
Város Polgármesteri hivatala
képviseletében megjelent Nagy
István városi fõkönyvelõ és Palotai
György osztályvezetõ, akik a
napirendi pontokkal kapcsolatosan
tájékoztatták a testületet és
válaszoltak egyéb felmerülõ
kérdésekre. Az ülést Kocsis János,
a részönkormányzat elnöke
vezette.
A napirendi pontok megszavazása
után ezek a következõképpen
alakultak:
1. Elõterjesztés Sopron-Balf
Településrészi Önkormányzata
költségvetési támogatásának
felhasználásáról. A rendelkezésre
álló összeg 2 M forint, azaz a tavalyi
képest
változatlan.
Az
elõterjesztést a testület megvitatta
és
a
támogatásokról
következõképpen határozott:
a.)Kultúra Napja támogatása:
12.000.b.)Balfi Kulturális Egyesület
programjainak
támogatása:
150.000.c.)Balfi Hírek támogatása:
300.000.d.)Balfi SE támogatása: 300.000.e.)Bor-és Babfesztivál támogatása:
180.000.f.)Wosinski Tábor támogatása:
80.000.g)Szüreti Napok támogatása:
600.000.h.)Temetõi koncert támogatása:
20.000.i.)Idõsek Napja támogatása:
150.000.j.)Karácsonyi
rendezvény
támogatása: 50.000.Összesen: 1.842000.k.)Képzõdött tartalék: 158.000.-
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2. Elõterjesztés a Pro Kultúra
Sopron Nonprofit Kft 2010. évi
üzleti tervérõl. Palotai György
osztályvezetõ tájékoztatta a
részönkormányzatot
az
elõterjesztésrõl, válaszolt a
kérdésekre, ezután a testület az
elõterjesztést
egyhangúlag
elfogadta.
3. Elõterjesztés Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata
2009.
évi
költségvetési
rendeletének módosításáról. A
rendeletalkotás lényege, hogy a
2009. évi tényszámokhoz igazítja
a költségvetést. Nagy István
tájékoztatása szerint kedvezõen
alakult a helyi adókból befolyt
bevétel, továbbá az intézményi
támogatásokra szánt összegbõl a
maradvány
az
idén
felhasználhatják az intézmények.
Az elõterjesztést a testület
egyhangúlag elfogadta.
4. Egyebek.
Kovács Ferencné és Huszár
Lászlóné tájékoztatták a testületet,
hogy lakossági igény merült fel
gondozásra szoruló emberek
részérõl szociális szolgáltatásra. A
Szociális Szolgáltató Intézmény
igazgatója telefonon kereste meg
fenti
képviselõinket,
hogy
amennyiben erre valós igény van,
lehetõség nyílna szociális gondozó
foglalkoztatására, ha ezt több
személy is kéri. Sajnos azonban
azt is tudni kell, hogy ez a
szolgáltatás nem ingyenes, a
térítési díj a szociális helyzet
mérlegelésének függvénye.
Palotai György felhívta a testület
figyelmét arra is, hogy megfelelõ
létszám esetén újra indítanák a
szüneteltetett Idõsek Klubját. Ez
azonban csak akkor lehetséges, ha
a jelentkezõk elegendõen volnának
és legalább napi 2-3 órát a klubban
töltenének. Ld. felhívásunkat! 5. o.
Szó esett még az iskolai
beiratkozásokról. Palotai György
osztályvezetõ és Kocsis János
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elnök is úgy nyilatkozott, hogy a
soproni önkormányzat támogatja
az elsõ osztály indulását. (ld. a
Tagiskola felhívását!)

MINDENKI
FIGYELMÉBE!
A szerkesztõség - Sopron-Balf
Településrészi Önkormányzattal
és a fenntartókkal egyetértésben
- továbbra is szívesen fogadja a
lakosság Balfi Hírekbe írt
gondolatait. Ám ismételten
nyomatékosan kérünk mindenkit,
hogy az általa írt levelet,
hozzászólást névvel, pontos
címmel, és elérhetõséggel
szíveskedjen leadni. A nevet és
címet
a
szerkesztõség
(kívánságra, a személyi jogok
védelmében) nem publikálja, ám
a közölt írások valódiságáért
csak így tudunk felelõsséget
vállalni. A név és pontos lakcím
(utca, házszám) nélküli, azaz
beazonosíthatatlan szerzõk
írásait nem közöljük. A kriti-kai
hangvétel mellett, elsõsorban a
támogató és elõremutató
véleményeket, ötleteket várjuk.
Továbbá
kérjük
kedves
Levélíróinkat,
hogy
hozzászólásaiknál
vegyék
figyelembe a lap terjedelmi
korlátait, azaz néhány (6-8
bõvített mondat) sornál ne legyen
több a mondandó. Hosszabb
hozzászólás esetén fenntartjuk a
jogot, hogy csupán a vonatkozó
lényeget emeljük ki.

Köszönet
Ezúton
is
köszönetet
mondunk Kóczán Zoltán
frakcióvezetõ úrnak, aki
személyes keretébõl 50 ezer
forinttal
támogatta
a
mûvelõdési hát új elsötétítõ
függönyeit! (Már készülnek.)
Baloghné,
Mariskának
köszönjük a kultúrháznak
adományozott virágokat!
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JELKÉPEINK
SZENT KORONA
A magyar Szent Korona Európa
egyik legrégebben használt és mai
napig épségben megmaradt
koronája. A magyar államiság egyik
jelképe, mely végigkísérte a
magyar történelmet legalább a 12.
századtól napjainkig. A hozzá
kapcsolódó hagyományokkal és
jogokkal foglalkozó Szent Koronatan
szerint
a
magyar
alkotmányosság alapja volt az
Anjou-kor végétõl egészen a II.
világháború végéig. A tan szerint az
ország alaptörvényének és
jogrendszerének végsõ forrása a
Szent Korona.
Készítése, kialakulása: A Magyar
Tudományos Akadémia és a
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia kiadványai, valamint
a témával foglalkozó történészek
többsége szerint a koronát III. Béla
(1172-1196) korában állították
össze két fõ részbõl: az
úgynevezett görög koronából
(corona graeca) és a latin
koronából (corona latina). A tetején
lévõ keresztet késõbb, valószínûleg
a 16. században illesztették a
tetejére, meglehetõsen durva
Krisztus-kép
módon,
a
átlyukasztásával. A kereszt
elferdülését minden bizonnyal egy
17. századi sérülés okozta, amely
úgy keletkezhetett, hogy a
koronaékszereket tartalmazó
vasláda fedelét azelõtt csukták le,
hogy benne a koronát megfelelõen
elhelyezték volna. Egy 800 éves
legenda szerint a koronát, vagy
legalábbis annak felsõ részét, II.
Szilveszter pápa küldte Asztrik
érsek révén I. Istvánnak
koronázására. E hiedelem alapja
Hartvik püspök legendája, amelyet
(Könyves) Kálmán kérésére írt.
Mivel Hartvik legendája 1200 körül
megjelent a magyarországi liturgiai
mûvekben, a történet az egész
keresztény világban elterjedt.
Ennek alapján a korona népszerû
neve Magyarországon és sokfelé
máshol „Szent István koronája”. A
korabeli források azonban más
képet rajzolnak elénk. A korábbi
Nagyobb Legenda ugyanis,
amelyet I. István kanonizálása
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idején, 1083. körül állítottak össze,
ezzel
kapcsolatban
azt
tartalmazza, hogy „az apja halála
utáni ötödik évben… pápai levelet
és áldást hoztak neki… és Istvánt,
Isten kiválasztottját, királlyá
emelték, felkenték olajjal és
szerencsésen megkoronázták a
királyi diadémmal”. A Nagyobb
Legenda bizonyára nem hagyta
volna említés nélkül, ha ez a korona
a pápától érkezett volna. Az a
kérdés, hogy a Szent Korona felsõ
része valóban István királyé volt-e,
nyitva maradt egészen 1978-ig,
amikor a koronát Magyarországra
visszaérkezte után alaposabb
vizsgálatnak lehetett alávetni. E
vizsgálat nyomán azt állapították
meg, hogy a korona alsó és felsõ
részének stílusa és gyártási
technikája erõsen eltér, és emiatt
valószínû, hogy két különbözõ
helyen és korszakban készült.
Részei: Az alsó rész (amelyet
görög koronának, Corona Graeca
is neveznek) 5,2 cm széles,
átmérõje 20,5 cm. A két metszett
akvamarin kõ a diadém hátoldalán
II. Mátyás (1608-1619) idején került
a
koronára.
A
korona
homlokoldalán a Pantokrátor
Krisztus képe helyezkedik el, amely
alatt a korona peremén jobbra és
balra
Mihály
és
Gábriel
arkangyalok, majd György és
Demeter, valamint Kozma és
Damián mártírok képmásai
találhatók. A diadém hátoldalán
VII. (Dukász) Mihály bizánci
császár (1071-1078) utólagosan és
meglehetõsen durván felszerelt
képe látható az ívelt keretben.
Alatta, kissé balra és jobbra egyegy olyan zománckép található,
amelyek
eredetérõl
és
értelmezésérõl szintén vita folyik.
Csomor Lajos szerint ezek sem
eredetiek, utólag kerültek fel mai
helyükre, és nem is egy idõben,
mert mindhármat más-más
ötvöstechnika eljárással rögzítették
õket. Ugyancsak jelentõs eltérés,
hogy míg Dukász Mihály és az
alatta balra ábrázolt személy
szembe néz, addig a jobb képen
lévõ uralkodó pupillái jobbra állnak.
Ez azért különös, mert a korona
abroncsán elhelyezkedõ eredeti
képek arcai mind az abroncs eleje
felé tekintenek (tehát Mihály,
György, és Kozma balra; Gábriel,
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Demeter és Damján jobbra), így a
Dukász alatt jobbra esõ kép legalábbis mai helyén - nem illik a
rendszerbe. A Dukász alatti balra
Kon(stantinos) Porphyrogennetosz
vagy Kon(stantios) képe látható
(elõbbi a császár fia, utóbbi a
testvére volt). A keresztpántok
(amelyeket együtt latin korona,
vagy Corona Latina néven is
emlegetnek) négy 5,2 cm széles
aranypántból készült, amelyeket
egy négyzetes központi lemezhez
erõsítettek. A központi panelen 12
igazgyöngy, az ívelt lemezekkel
együtt a latin koronán összesen 72
gyöngyszem található, amelyek
Krisztus tanítványainak számát
jelképezik
Szimbólumai:
A
szimbólumrendszere két részre
tagolódik. A felsõ, a keresztpánt
Isten mennyei birodalmát jelképezi,
a szellemiséget, az alsó rész, az
abroncs Isten földi birodalmának
jelképe. A korona tetején-közepén
a világegyetem uraként trónol felirat
nélkül a Teremtõ Atyaisten. Az alsó
részen a fõhelyen Jézus, Isten földi
birodalmának ura, Mihály és
Gábriel arkangyalok kíséretében. A
pántokon az Atyától jobbra nem
lehet más, mint Krisztus földi
helytartója, Péter, háta mögött
Péter helyettese, a második fõ
tanítvány, Jakab áll. A Pantokrátor
balján Pált ábrázolja az ikon, mert
õ külön meghívást kapott.
Leveleinek egy része a kisázsiai
egyházakhoz szól, így kultusza az
örményeknél is megvolt. Ezután
következik a szeretett tanítvány,
János, akire az Atya Fia, Krisztus
a kereszten függve édesanyját
bízta. Péter lábánál testvére,
András látható, aki elõször ismerte
föl, hogy Jézus messiás. Sokan
felvetik, hogy miért nem 12 apostol
van a Szent Koronán. Egyesek
szerint ez azért van, mert a 12
tanítvány csak az utolsó vacsoránál
volt együtt. A kérdés jogosnak tûnik,
a 12 apostol felhelyezése azonban
elvi okoból nem is lett volna
lehetséges. Eredetileg a 12 apostol
között szerepelt iskarióti Júdás,
akinek képe azonban Jézus
elárulása és öngyilkossága miatt
nyilván nem kerülhetett fel a
Koronára. Júdás helyére az 11
apostol Mátyást választotta; majd
a késõbbi gyakorlat még
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Barnabást, végül pedig a csak
Jézus halála és feltámadása után
megtért Pált is apostol címmel
ruházta fel. Hármuk közül fõleg
számos, az Újszövetségbe is felvett
írása révén Pál olyan tekintélyre tett
szert, hogy máig Péterrel együtt
szokás emlegetni, és ilyen
értelemben szinte valamennyi,
Jézus
által
személyesen
kiválasztott apostolnál nagyobb
jelentõségre tett szert. A Korona
készítõje tehát válaszút elõtt állt:
vagy 14-15 személy képét helyezi
fel,
vagy
valamilyen
szempontrendszer alapján válogat
közülük.
1999. december 21-én az
Országgyûlés elfogadta a Szent
Koronáról szóló 2000. évi. I.
törvényt, melynek értelmében a
Szent Korona 2000. január 1-jén
ünnepélyes keretek között (a
jogarral és az országalmával
együtt)
a
Parlament
kupolacsarnokába került. A
koronázási palást a Magyar
Nemzeti Múzeumban maradt.
2001.
augusztus
15.-én,
Nagyboldogasszony napján a
millenniumi ünnepségsorozat
keretében hajón Esztergomba
vitték,
ahonnan
–
rövid
tiszteletadás után – visszakerült az
Országházba.
A millenniumi Szent Koronaemléktörvény: Az államalapítás
ezeréves évfordulója alkalmából a
Magyar
Köztársaság
Országgyûlése megalkotta a 2000.
évi I. törvényt Szent István
államalapításának emlékérõl és a
Szent Koronáról. A törvény
fontosabb rendelkezései:
·
A Szent Korona a magyar
állam
folytonosságát
és
függetlenségét megtestesítõ
ereklyeként él a nemzet tudatában
és
a
magyar
közjogi
hagyományban.
·
Az államalapítás ezeréves
évfordulója
alkalmából
Magyarország méltó helyére emeli
a Szent Koronát, és a nemzet
múzeumából a nemzetet képviselõ
Országgyûlés oltalma alá helyezi.
·
4. § (1) A Szent Koronának
és a hozzá tartozó jelvényeknek a
védelmére és megóvására,
valamint a velük kapcsolatos
intézkedések megtételére az
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Országgyûlés Szent Korona
Testületet (a továbbiakban:
Testület) hoz létre.
·
5. § (1) A Testület tagja a
köztársasági
elnök,
a
miniszterelnök, az Országgyûlés
elnöke, az Alkotmánybíróság
elnöke és a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke. A Testület elnöke
a köztársasági elnök.
Ezeken túlmenõen a törvény
meghatározza a koronázási
jelvényeket, szabályozza a Testület
feladatait, lehetõvé teszi a
koronázási jelvények tudományos
vizsgálatát, és hiteles másolatok
készítését.
Feldmanné

Molnár Zsuzsa

2010.

FEBRUÁR

Receptsarok
VARGA ENDRÉNÉ
receptjei
Böske szelet
Tészta: 6 tojás, 6 kanál cukor, 1
kanál kakaó, 6 kanál liszt, 1 cs.
sütõpor
A tojássárgákat a cukorral és a
kakaóporral
kikeverjük,
beletesszük a lisztet és a sütõport.
Felverjük a tojásfehérjéket és
óvatosan a masszához tesszük.
Megsütjük.
Krém: 20 dkg margarint 20 dkg
cukorral kikeverünk. 20 dkg õrölt
diót leforrázunk tejjel. A margarinos
krémhez keverjük és a piskótára
kenjük.
Tetejére csokimázat teszünk.

Citrom szelet
Értesítem a kutyatulajdonosokat,
hogy az idáig még nem chipezett
ebek bejelentése és a chip
beültetésének megrendelése
állatorvosi fogadóórámon 2010.
március 10-én szerdán 17 órától
lehetséges a József Attila Mûv.
Házban, vagy a 06/20 3464545ös telefonszámon.
(www.drpinter-tierarzt.hu)
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 Sopron-Balf, Fertõ u. 8.
Tel: 06/20 – 587-3439 (naponta 18 óra
után hívható)
e-mail: sobaten@freemail.hu
honlap: http://balf.sopron.hu médiapartenerünk:
www. fertopart.hu
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50 dkg lisztet 15 dkg cukorral, 15
dkg zsírral, 1 tojással, fél cs.
sütõporral, 1 citrom héjával, tejjel
vagy tejföllel összegyúrunk. 4 cipót
formálunk belõle. Egyet kinyújtunk,
beletesszük a tepsibe, megkenjük
lekvárral és egy másikkal
beborítjuk, megsütjük. Ugyanígy a
másik két lapot is megsütjük.
Töltelék: 30 dkg porcukrot 1 citrom
levével és 10 dkg margarinnal
kikeverünk. Megtöltjük a két lapot.
A tetejét meghinthetjük
porcukorral elkevert vaníliás
cukorral.
FELHÍVÁS IDÕSEKNEK!
A részönkormányzati hírekben
leírtak szerint,
megfelelõ létszámú érdeklõdõ
esetén újra indulna
az

IDÕSEK KLUBJA
Érdeklõdni ill. jeléentkezni lehet
bármelyik részönkormányzati
képviselõnél, vagy a
kultúrházban.
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Egyházközségi rovat
Szeretsz engem?
/Részlet/
Az alábbiakban Müller Péter
Varázskõ címû könyvébõl idézek.
Szeretném
felkelteni
az
érdeklõdést e nagyon jól érthetõ és
tanulságos könyv iránt: hiszen az
életünkrõl van szó. Megborzongok,
hogy mi lett volna, ha az én szüleim
önzése miatt csak egyikük
maradhatott volna meg nekem. Ezt
egyikünk sem akarta. Ne tegyük hát
mi se a gyerekeinkkel.
„Szerb Antal azt írja, hogy a modern
ember számára minden valódi
misztérium megszûnt. Csak kettõ
maradt: a halál és a szerelem.
Ha egy magyar ember meghallja
ezt a szót: szerelem – azonnal
tudja, mirõl van szó. Más
nyelvekben ez nem így van, náluk
a kifejezés mindkettõt jelenti, és
csak a mondatban lévõ helyzetétõl
függ, hogy szerelmet - vagy
szeretetet értenek alatta. ………
A szerelem döbbenti rá a lelket,
hogy õ csak egy fél. Öröklétélmény, hogy nem hiányzik semmi
már – és minden árvaságnál
f á j d a l m a s a b b
elhagyatottság………
A házasságnak lehet ugyan
szerelem-alapja, de ez hamar
átalakul, mivel már nem két ember
ügye! Egy nagy szerelembe nem
férnének bele a gyerekek és a
rokonok.
Más
minõségû
szeretetnek kell belépni ahhoz,
hogy ebbõl család legyen! És
ennek más lélektana, metafizikája,
célja és dinamikája van. A
házasság: sorsközösség. Alapja
ennek a férfi-nõ kapcsolata, de ez
hamar kiszélesül, s lesz belõle
gyerekszeretet, emberszeretet,
rokonsági viszonyok; létharcok,
küzdelmek a megélhetésért. Fõleg
egymásért. Manapság pedig egy
újabb frontot is kell nyitni: harcolni
kell egy beteg és tébolyult
társadalom ellen, mely az ilyen
sorsközösségeket – éppúgy, mint
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az életünket és lelkünket – föl
akarja dúlni. Õrült világban élünk.
Lényünket ez a kor oly mértékig
teszi
önzõvé,
hogy
szeretetképtelenné válunk. Enpánikban élünk. Én-görcsben. S ha
önmagunkkal rossz viszonyban
élünk, hogyan élhetnénk bárkivel jó
viszonyban? A család: maradandó
közösség. Ennek egybetartásához
kitartás
kellene.
Fõleg:
önfeláldozás.
A szerelem: elvakultan, önfeledten
és rögeszmésen csakis a kettõnk
ügye! S mint ilyen, süket, közönyös,
sõt néha kegyetlen is a
környezetéhez. Átlép az apán, az
anyán, a barátokon, az érdekeken,
a józan megfontolásokon: ha kell
odadobunk érte mindenkit.
Nem ritkán a gyerekeinket is.
Sajnos.
A két szerelmes egymás szemébe
mered, senki mást nem látó vak
tekintettel. – s közben nem veszik
észre, hogy körülöttük lángol a
világ, melyet õk gyújtottak fel.
Odadobhatnak érte mindent, ami
pedig az életük értelme volt,
családot, gyerekeket.
Ez a drámai kérdés a mi
életünkben szüntelenül fölbukkan:
vagy a családomat árulom el, vagy
a szerelmemet. Sokszor elõfordul,
hogy mindkettõt eláruljuk.
Amikor Jézus Pétertõl azt kérdezi:
Szeretsz engem? – többször is
ismételi, és mindkét szóval
megkérdi tõle. A szerelmet, és a
szeretetet is megkérdi. Mert a tét
itt már nem csak az Én és Te
drámája, hanem az is, hogy az
embernek az Istennel való egysége
helyreállt-e. Ha ez megtörténik, a
kettõt együtt úgy hívja a
hagyomány, hogy TELJESSÉG.
Aki ma családot akar – és ez
manapság hõsies vállalkozás –
annak a világ ellen kell élnie. Ernyõt
kell vonnia a családja köré, mint
egy
álarcos
védõköpenyt
kolerajárvány idején. Ezt a köpenyt
szeretetnek hívják. Szeretni
egymást,
bölcs,
odaadó,
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megkarcolhatatlan gyémántszeretettel. Ez nemcsak érzelem,
hanem józan és értelmesen átlátott
felismerése annak, hogy õk
összetartoznak, s hogy Istennek –
és önmaguknak – felelnek egymás
sorsáért.
Ezt tudni kell! Hogy összetartozunk!
Együtt játsszuk az életet. Együtt
öregszünk. Egymás karjában
halunk meg. És fõleg: segítünk
egymásnak élni. Nemcsak anyagi,
de lelki, s fõleg szellemi
értelemben.
Ehhez nem elég a meleg érzelemehhez tudás is kell.
Nehéz árvízben, amikor minden
értéket darabokra törve sodor a
szennyes áradat, biztonságos
szigetet teremteni. Most erre van
szükség. „
Szeretettel : Csukovits Györgyné

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt Balfiak!
Kis irományom célja, hogy
megkérdezzem Önöktõl, mi a
véleményük egy felolvasó klubról,
társasági estekrõl. Eljutottunk odáig,
hogy a gyûlölet, irigység vált
természetessé, a segítõkészség
pedig ötletszerûvé, esetlegessé
változott. Ûzzük ki agyunkból az
érzéketlenséget,
figyeljünk
környezetünkre,
próbáljuk
elképzelni, hogy a minket körülvevõ
emberek milyen problémákkal
küszködnek. Ez egy ilyen kis
közösségben
nem
is
elképzelhetetlen. A klub célja:
megbeszélni a problémákat,
megismerni saját magunkat. Ha
kicsiben szebbé tudjuk tenni
világunkat, ez az elsõ lépés. Az elsõ
alkalmakon egy-egy érdekes cikk,
olvasmányélmény felolvasásával,
megbeszélésével kísérleteznénk,
hogy ebbõl bontsuk ki a mindenkit
foglalkoztató témákat. Ha kedvet
kapnak hozzá, jelentkezzenek a
mûvelõdési házban! Újhelyi Mária
(Az eredeti levelet terjedelmi okokból a
lényegre
szorítkozva
rövidítettük.
Természetesen megfelelõ számú jelentkezõ
esetén a mûvelõdési ház nem zárkózik el ilyen
jellegû csoport, klub létrehozásától.)
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A BALFI TAGISKOLA KÉPES HÍREI

Janiga Katalin fotói

Farsang
hozzájárulását
ehhez a remek
délutánhoz.
Február 5-én fergeteges sulis
farsangot tartottunk a mûvelõdési
házban. A gyerekeket táncház,
sok-sok játék, jó zene – és a
szülõknek hála – rengeteg
finomság várta; a leendõ elsõsök
pedig
Hajni
nénivel
barkácsolhattak.
Köszönjük
mindenkinek a segítségét,
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Mackó Hetek
A Mackó Hetek keretében
Mackókiállítást rendezünk az
iskolában, az egyik „barlang”teremben.
A kiállítás megtekinthetõ az
iskolában tanítási napokon 14 és
16 óra között. A kiállításról készült
képek következõ számunkban és
a balfi honlapon megtekinthetõk
lesznek.
Mackós meséket olvasunk,
dramatizálunk, népi játékokat
játszunk és kis macikat készítünk.
(A részletes programot ld. a
plakáton!)
A telet kevés sikerrel ûztük el az
ovisokkal,( ld. fotóinkat!) de talán a
medvéket sikerül elõcsalogatni a
barlangból.

Lurkó suli
A leendõ elsõ osztályos gyerekek
Lurkó suli keretein belül
megismerkedhetnek
tanító
nénijükkel. Játékos feladatokkal,
kézmûves foglalkozásokkal töltik
az idõt.A legközelebbi lurkósuli
március 4-én, 16 órokor lesz.

Képeinken:
A tél elûzésére kereplõ, kolomp
Kiszebábu: a színes szalagok
a rossz dolgok (betegség, bánat) jelképei.
A képeken a gyermekek kezében
látható kis figurák is ezt jelképezik,
elégetésükkel ûzzük el a telet.

Szakkör
Az iskolai színjátszó szakkör lelkes
tagjai gõzerõvel készülnek
következõ elõadásukra, melynek
címe Ludas Matyi. A bemutató késõ
tavasszal várható a mûvelõdési
házban, ahol egy színházi délután
keretében láthatják az említett
darabot, valamint a felnõtt balfi
színjátszók mûsorát.

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a
beiskolázási plakát és szórólap
elkészíttetéséhez
és
terjesztéséhez a Kollégáknak,
valamint a lelkes szülõknek (Szülõi
Tanácsnak), élükön Kovácsné
Szarka Szilvinek a segítséget.
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