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IDÕSEK  NAPJA
Pro Kultúra

József A. Mûvelõdési Ház
(9494 Sopron-Balf, Fõ u.27.)

2010. NOVEMBER 20.
szombat
16.óra

Színes mûsorral, kitûnõ vacsorával,  jó
zenével

várjuk kedves nyugdíjasainkat!

FONTOS!

Külön meghívót senkinek nem küldünk,
de mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelettel felhívjuk minden kedves nem balfi,

szanatóriumban pihenõ vagy máshonnan érkezõ

vendégünk figyelmét arra, hogy

a belépés részükre is díjtalan

de vacsorát csak korlátozott számban és térítés

ellenében tudunk biztosítani

ADVENT BALFONADVENT BALFONADVENT BALFONADVENT BALFONADVENT BALFON

2010. nov. 28.
vasárnap, 16 óra.

„…melyet a béke és a szeretet
kormányoz mindörökké.”(Szent-Györgyi
Albert)
– Betlehemmel,  ünnepélyes
gyertyagyújtással, mûsorral, forralt
borral és meghitt hangulattal.

Közremûködik:

Arustei Andrea

Balfi Tagiskola,

a Balfi Kórus,

Balfi Tagiskola,

Biczó  Lilla,

Friedrich Marcell

H. Nagy Cecília

Németh Antal

esperes-plébános

A  mûsorban fellép kb. 18 órai kezdettel a  színpadon a

 SONG OFFICE

KARÁCSONY  A  MUSICAL  JEGYÉBEN
c. elõadásával

Helyszín: a József A. Mûv.
Ház és az elõtte lévõ tér A belépés minden mûsorra díjtalan!
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Részönkormányzati hírek
FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!

A hagyományoknak
megfelelõen idén is

megrendezzük szokásos
jótékonysági

MIKULÁSBÁLUNKAT
a mûvelõdési házban,
2010. dec. 4-én!
Már  most kérünk

mindenkit,hogy segítse a
bál sikerét

TOMBOLATÁRGYAKKAL!
A felajánlott tombolák
leadhatók bármikor a
kultúrház nyitvatartási

ideje alatt!

Szülõi Tanács

B a l f i  H í r e k
 1 1.  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

Bemutatkozik és
köszönti a balfiakat:

 Dr. Varga Mária
Sopron-Balf

Településrészi
Önkormányzatának

elnöke

A hamarosan megalakuló új balfi

részönkormányzat elnöke dr. Varga

Mária lett.  A balfiak jól ismerik,

hiszen növényvédelmi mérnök,

rendszeres kapcsolatban van a

szõlõsgazdákkal, sokszor látogatott

el eddig is rendezvényeinkre  Most

mégis arra kérem, elõször mondjon

magáról néhány szót.

1944-ben születtem. Özvegy
vagyok, 92 éves édesanyámmal
élek egy háztartásban. Energiáim
még nem fogytak el, tenni
szeretnék a közösségekért,
közöttük Balf épüléséért,
szépüléséért az ott élõk jobb
közérzetéért - az õ
együttmûködésükkel. Szolgálni
akarom becsülettel választóimat.
Mit gondolsz a

részönkormányzatról, hogyan

szeretnéd azt kialakítani?

Szeretném valamennyi
részönkormányzati képviselõjelölt
megválasztását javasolni a
képviselõtestületnek. Nem baj, ha
viszonylag sokan leszünk, így
többféle akaratból, elképzelésbõl
kell majd a legjobbat kiválasztani.
Melyek a legsürgetõbb feladatok?

Tegnap megtekintettük Kovács
Antallal, a Sopron Holding
referensével a Kisbalfnál készülõ
gyalogátkelõhelyet. A lépcsõ
nagyon szép lett, a kapaszkodó
korlátot kipótolják, lefestik, a villany-
oszlop már a helyszínen van. Az
engedély - a Hivatal lassúsága

miatt - még késik. Remélem,
októberben minden a helyén lesz.
Az evangélikus templomnál a
szigetelés miatt felbontott járda is
elkészül, erre ígéretet kaptam.
Fontos a Fõ u. járdája. Ezt is
bejártuk tegnap Kovács Antallal. A
felsõ és alsó részen térkõvel van
már lerakva, talán ezt kellene
folytatni. Erre persze a  megalakuló
R é s z ö n k o r m á n y z a t
beleegyezésére is szükség volna.
Kora tavasszal kérek tíz millió
forintot az önkormányzattól, és
mindenképpen elkészül. Kovács
Antal is megígérte.  Ha másképp
nem elég a pénz, esetleg némi
lakossági hozzájárulással is, de
megoldjuk.
Tavasszal újonnan megválasztott
képviselõjétõl Balf virágpalántákat
kap.
Hosszabb távú elképzeléseid?

Folyamatosan megpróbálok
megfelelni az elvárásoknak, a
kéréseket a lehetõségeken belül
teljesíteni.  A már jól mûködõ
intézményeket, dolgokat,
programokat szeretném
fenntartani, és ha lesz rá lehetõség,
esetleg fejleszteni is. Veletek
együtt, hiszen számítok a helyiekre.

(hl)

Az elnökasszony az Embermentõk
Emléknapján,

2010. október 16-án a kultúrházban
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Búcsúzunk Guszti
bácsitól

Bolyongok az erdõben. Leginkább
itt lehetett találkozni Guszti bácsival
amikor kicsit kikapcsolódott. Én
gombát keresek, meg a
gyerekkoromat. Szerencsés
vagyok, itt nõttem fel.
Õ talán az elõzõ életét kereste:  a
megszokott szeretett vidéket,
embereket, otthont. A megélhetés
miatt költözött hozzánk családjával,
már nagyon régen, de szívének
egyik fele messze, otthon maradt.
Ügyes, szorgalmas, nagy
szakértelmû, tiszteletre méltó
vállalkozó volt, és kedves ember aki
bárhol gyorsan beilleszkedik.
Nemcsak magának keresett
boldogulást, itt-ott másokat is
munkához juttatott. Ez a másik
családok megélhetését is
jelenthette.
Sok ilyen ember kellene manapság,
nem lenne akkor ennyire nagy a
baj. Kisérje  szeretetünk Guszti
bácsi!
Szeretettel búcsúzunk a családunk-
a balfiak, fõként a kisbalfiak- az
ismerõsök- és minden részvétet
kifejezni szándékozó ember
nevében! Kívánunk a nagy
fájdalomban sok erõt szeretõ
családjának!

Csukovits Györgyné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet kedves
s z o m s z é d a i n k n a k ,
ismerõseinknek, akik
felejthetetlen halottunk

NAGY  GUSZTÁV

halála miatt érzett mély
fájdalmunkat virágaikkal
enyhíteni igyekeztekeztek.
Végakarata szerint szûk családi

körben helyeztük õt örök

nyugalomra.

Nagy Gusztávné és családja

Barokk zene
a balfi Szent József-

kápolnában

2010. november 13-
án (szombaton)
15.30-kor 

Karin Sedlic-Kotal (fuvola) és Martina
Schäffer (gitár) Bach-, Händel- és Vivaldi-
mûveket  ad elõ. A fuvola egy antik
fafuvola, mely lágy hangzásával bûvöletbe
ejti a hallgatóságot.  A fuvola lágy hangja
és a gitár finom pengése éppúgy
harmonizál egymással, mint a két zenész
derûje és kifinomultsága. Élvezze a barokk
zenét  az 1773-ban épített és frissen
felújított kápolnában!

Szeretettel várjuk!

Belépõdíj: önkéntes adomány

Karin
Sedlic-
Kotal

A bécsi és a
b é c s ú j h e l y i
konzervatóriumban
furulya- és
fuvolatanszakon
tanult. Mindkét
h a n g s z e r t
oktatja a

Leitha-Steinfeld-térségi zeneiskolában.
Különbözõ kamarazeneformációkban
koncertezik belföldön és külföldön. A
barokk zene iránti szeretetének
köszönhetõen került az utóbbi években
közeli kapcsolatba a barokk fuvolával.

 Martina Schäffer

Eisenstadtban, Bécsben és Lübeckben
tanult gitár tanszakon. 2002 óta Pepe
Romero számos mesterkurzusán vett
részt.  N y o l c  é v i g  t a n í t o t t  a
L e i t h a - S t e i n f e l d - i  T é r s é g i
Zeneiskolaszövetségnél  és Duncan
Lorien és Pepe Romero módszerére épülõ
workshopokat (mûhelymunka) tart. Mind
szólóban, mind kamarazenekari
felállásban szokott koncerteket adni. A
Lübecki Gitártrió  idén ünnepli
fennállásának  tizedik évfordulóját.
Kolléganõjével, Karin Sedlic-Kotallal a
barokk zene elkötelezett hívei.

www.konzertgitarre.at

KÖZLEMÉNY

dr. Pintér György

körzeti jogosult állatorvos

legközelebbi fogadóóráját
2010. november 17-én

17-18 óráig tartja

a mûvelõdési házban.
Ekkor lehetõség van még az

esegtleg elmaradt oltások
megrendelésére is.

Tel.: 99/332651
06/20-3464545

EMBERMENTÕK
EMLÉKNAPJA

Osztrák, szlovák, izraeli,  magyar
kutatók, történészek, valamint
túlélõk,  mentettek és
embermentõk, szemtanúk
részvételével nemzetközi
konferencia volt a balfi József A.
Mûvelõdési Házban. A résztvevõk
megkoszorúzták az Embermentõk
emlékmûvét, a Nemzeti
Emlékhelyet, majd prof. dr. Szita
Szabolcs vezetésével kerekasztal
beszélgetéseb emlékeztek vissza,
illetve mondták el gondolataikat a
résztvevõk.
A nap fényét még emelte az osztrák
(Krems) Gmeiner házaspár ebbõl
az alkalomból nyílt
kamarakiállítása, mely még egy
hétig látható a mûvelõdési házban
nyitvatartási idõben.
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Balfi Evangélikus

Egyházközség

KASSAI RÓBERT

A GYÜLEKEZET
TÖRTÉNETE

(3.)
A rendszerváltást követõen új
szakasz kezdõdött a gyülekezet
életében is. A tatarozásra szoruló
templom felújítási munkáit a Fertõ-
parti Védõ és Szépítõ Egyesület
helyi csoportja társadalmi
munkában kezdte meg 1989-ben.
Az erõfeszítéseket látva a
Németországban élõ kitelepített
balfiak Hauer Paul nyugalmazott
iskolaigazgató , Pieler Michael és
Pöltl Robert evangélikus lelkész
kitartó szervezõmunkájának
köszönhetõen anyagi segítséget
nyújtottak céljaink
megvalósítására. Ennek keretében
került sor a templom és az 1822–
ben Philippe König soproni
orgonaépítõ mester által épített
orgona teljes felújítására. Az
orgona restaurálását Dr. Kormos
Gyula végezte. A templom és az
orgona felújításával egy idõben a
gyülekezet lelkileg is építkezett. Az
építkezés szép pillanatai voltak: a
templom újraavatása 1995-ben a
200. évfordulón és 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.
     Erõsítette a gyülekezet kedvezõ
társadalmi megítélését az
egyházközség által 1993-ban
létrehozott Balf Alapítvány, amely
kulturális és faluszépítési
feladatokat is magára vállalt. Ennek
keretében minden évben anyagi
segítséget nyújtott az alapítvány a
helyi általános iskolának oktatás
céljait szolgáló eszközök
vásárlására.

      Az alapítvány segítségével
került sor az említetteken kívül: a
II. világháború és a kitelepítések
áldozatainak emléket állító
emlékmû felavatására 1993-ban;
az 1848-1849-es balfi hõsök
emlékére létesített emléktábla
elhelyezésére a szabadságharc
150. évfordulóján; millenniumi
emlékkereszt állítása az
államalapítás 1000. évfordulójának
tiszteletére.
     Külön említést érdemel, hogy 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, amelyben
az orgonát, mint bemutatásra
érdemes hangszert
Magyarországról egyedüliként, a
brandenburgi orgona kelet-európai
kistestvéreként benevezte a
világszerte híres Brandenburgi
Bach Hangversenyekre.
     2004 nyarán a Magyar
Egyházzenei Intézet
szervezésében a Nemzetközi
Orgonabarátok Társaságának
fõleg Nyugat-Európából és Dél-
Koreából érkezõ tagjai ünnepi
hangverseny keretében
ismerkedtek meg az orgonával.
     Az orgona „munkába állítása” jó
hatással van a gyülekezet életére.
Az 1956-ban kántori szolgálatot is
ellátó testvérünk nemzetõri
tevékenysége miatt menekülni
kényszerült. 1999-ben hazatért
Svájcból és Balfon telepedett le.
Azóta Baader Erik a gyülekezet
nagy örömére újra vállalta a kántori
szolgálatot, sõt a faluban énekkart
és furulyaegyüttest is szervezett.
Kitartó munkájának
eredményeképpen már komoly
egyházi mûveket is
megszólaltatnak. Templomi
szerepléseikkel emlékezetes
pillanatokat szereznek mind
gyülekezetünk tagjainak, mind
pedig a település lakóinak.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK,
ELÖLJÁRÓK

Lelkészek: Péter (?-1578-1584),
Graf Mihály harkai helyettes lelkész
(?), Ludwig Máté (1613), Eder
Kristóf (1614-1615), Graf Mihály
(1616), Horn György (1616-1618),
Posthius  Pál (1619-1621),
Rudolph Mátyás (1621-1623),
Lampertus Gábor (1623-?), Fuchs
János (?), Schwarzenbach János
(?-1627), Rükai Tóbiás (1628)
,Stosius Dániel (1628-1630), Raab
Pál (1630- 1635), Alter István
(1635-1646), Kühn Tóbiás (1646-
?), , Zuana Kristóf Menyhért (1652-
1661), , Launer György (?-1673).
Walleisner Jakab 1786-
1804(?),Heinslieb Heindrich 1805-
1817, Payr Sámuel (1817-1862),
Schmidag Vilmos 1862, Schrödl
József 1862-1903, Seregély Béla
káplán 1903 , Böhm Richard 1904-
1907, Gyalog István 1907-1912,
Lauff Géza 1912-1923,
Schermann Sándor (1923-
1946),Bárdossy Jenõ 1946,
Magassy Sándor 1946-1947,
Sághy Jenõ 1947, Dr. Ferdinánd
István 1947-1951, Teleki Béla
1952-1956, Foltin Brúnó 1957,
Gyekiczky János (1958-1972),
Foltin Brúnó helyettes lelkész
(1972-1990),  Buczolits Márta
1991-1992, Weltler Sándor 1993-
1995, Szimon János helyettes
lelkész 1995-1998 , Zügn Tamás
1998-2001, Gabnai Sándor
esperes 1998 -, Hegedûs Attila
igazgató lelkész  2003-

��������������

Tanítók: Schrauf Endre (1901-
1922), Klinkel János 1903-  Schád
János 1905- , Schermann Gyula
(1905-1911),  Kühn János 1911- 19
?  Vida Ferenc (1922-1945),
Krutzler János (1922-1948),
Amminger Edit (1934-1948).

��������������

Felügyelõk:   Lagler Alfréd ( ? -
1908,  Dr. Schreiner Kálmán (1909-

1920), Steiner György 1920-1931,

Dr. Kund Kálmán (1931-1935),

Ranuer Mihály (1935-1949), Jager

Mihály 1949-19 ?, Kassai Róbert

1990-
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Isten népének
szerepe a

szentmisében
Ipocs Bence

A szentmise bemutatásában nemcsak
a papi rend tagjainak vannak feladatai,
hanem Isten népének is. Az
eucharisztikus ünneplés alkalmával a
hívek alkotják a szent nemzetet, a
tulajdonul lefoglalt népet, a királyi
papságot, hogy hálát adjanak
Istennek, és a szeplõtelen áldozatot
ne csak a pap keze által, de vele
egyesülten is felajánlják, és
megtanulják magukat is áldozatul

    Márton nap az
óvodásoknak és a
kisiskolásoknak

Szimak úr, Pali bácsi a
Fürdõkápolna osztrák tulajdonosa
november 13.-án, szombaton

ismét eisenstadti gyerekeket hoz,
és balfi gyerekeket is vár rövid
Márton napi ünnepségre.
A program 1700 órakor kezdõdik

a kápolnában. A gyerekek
emlékezzenek Szent Mártonra, aki
köpenyét osztotta kétfelé a téli
kemény hideg idején rongyaiban
vacogó koldussal. Történetét a
kisebb gyerekeknek írom le újra:
Apja 15 évesen katonának adta
saját akarata ellenére.
Katonaéveiben inkább papként
semmint katonaként viselkedett,
egyszerû, tiszta életmódjával,
felebaráti szeretetével. Amikor egy
barbár betörés visszaverése után
nem akarta átvenni a zsákmány õt
megilletõ részét, Julianus császár
felbõszült és gyávának nevezte.
Márton azzal vágott vissza, hogy
akár fegyvertelenül is kész
szembeszállni az ellenséggel –
Krisztus nevében.

A koldusok és Franciaország
védõszentje, a gyalogos és lovas
katonáké, a ló- és lúdtartóké,
valamint a szõlõmûvelõké mivel
ünnepe közvetlenül a szüret után
következik. (A szentek
kislexikonjában olvastam) Így lesz
nemcsak Franciaországnak,
hanem Balfnak is a védõszentje.
Az ismertetés után – melyet a
magyar gyerekeknek a Tisztelendõ
úr tart - a kicsik sétát tesznek kis
lámpáikkal a fürdõ parkjában.
Jelentkezni csak azért kell nálam -
a 339 225-ös telefonszámon, (lehet
a templomban is) vagy a
hitoktatónál, Andrea néninél, - hogy
aki  az elmúlt évben még nem
kapott lámpát azoknak idõben
kioszthassuk. Akik pedig már
kaptak azok készítsék elõ, mert
nem lenne jó, ha valakinek nem
jutna. A nagyobbakat is szeretettel
várjuk, de ha valaki már nem
szívesen sétálgat a lámpával, akkor
azt elhozhatja a templomba, hogy
a kisebb gyerekeknek
odaadhassuk.
Várjuk a kisiskolás és az óvodás
gyermekeket, - szülõi kísérettel
vagy a nélkül - erre a kedves és
szeretetteljes ünnepre.
Nagyon rossz idõ esetén, a
programot 1 héttel elhalasszuk
november 20.-a szombatra.
Balf, 2010.10.18.

Csukovits Györgyné

 (Ili néni)   egyházközségi képviselõ

adni. Mély vallásosságukkal és
szeretetükkel törekedjenek ezt
kifejezésre juttatni azok iránt a
testvérek iránt, akik velük együtt
ünnepelnek.
A híveknek kerülniük kell tehát ez
egyénieskedésnek és az
elkülönülésnek még a látszatát is.
Tartsuk szem elõtt, hogy egy atyánk
van az égben, és ezért mindnyájan
egymás testvérei vagyunk. Egy testet
kell alkotnunk azáltal, hogy Isten igéjét
hallgatjuk, a könyörgésekbe és az
énekekbe bekapcsolódunk, s fõleg,
hogy az áldozatot közösen ajánljuk fel,
és az Úr asztaláról közösen
részesedünk. Ez az egység szépen
megmutatkozik az egyszerre végzett
mozdulatokban és az egységes
testtartásban. Az egy közösség és
testvériesség jól láthatóan kifejezõdik
a béke jelének átadásakor is.
A szentmisén való tevékeny
részvételünknek alapvetõ feltétele az
állandóan megtérõ lelkület, amelynek
jellemeznie kell minden hívõt. Nem
várhatunk tevékeny részvételt a
liturgiában, ha felszínesen vagyunk
csak jelen, anélkül, hogy elõbb
megvizsgálnánk saját életünket. E
belsõ felkészültséget elõsegíti például
az összeszedettség és csend,
legalább néhány perccel a liturgia
kezdete elõtt, a böjt és – amikor
szükséges – a szentgyónás. Az
Istennel megbékélt szív tesz
alkalmassá bennünket a szentmisén
való igazi részvételre.

Szûzanyám segíts!
Te adj erõt, hogy tûrni tudjak,
Ha megbántanak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltûrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erõsítsd meg erõtlenségem,
Hogy hõsként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erõs támasza,
Tudom, hogy te vagy a gyengék
gyámola.
Te õrizd meg gyengülõ eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak nagy szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értõ szánalom.
Álld, õrizd õket édes Jézusom,
Hogy találkozzunk nálad egykoron.
Vezess, erõsíts, oltalmazz,
A végsõ órámon irgalmazz!

Csukovits Györgyné
 egyházközségi képviselõ

KÖSZÖNET
Jagosits Ferencnek és
nejének (Kópháza, Béke u),
akik nagylelkû ajándékkal lepték
mega balfi József A. Mûvelõdési
Házat, tudva azt, hogy
gondozzuk és ápoljuk a Fertõ-
táj festõjének, Wosinski
Kázmérnek  emlékét.
Kaptunk tõlük egy, madonnát
gyermekével ábrázoló,
valószínüleg a mûvész korai
(1950-es évek) korszakából
származó, papíralapra készült
nagyméretû olajképet. A  kép a
mûvelõdési házban
megtekinthetõ.

EGYHÁZKÖZSÉGI ROVAT
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Meztelencsigák
okozta gondok –

Balfon is
             II. rész

A lap elõzõ számában közöltük
a Balfon is sûrûn elõforduló és a
helyieknek oly sok bosszúságot
okozó meztelencsigák
életmódjáról, összeszedésükrõl
szóló információkat. E szám az
elõzõ cikk folytatásaként a
gyakorlati védekezés eszköztárába
igyekszik betekintést adni.

Természetes ellenségek
megkímélése

Törekedni kell a
meztelencsigák természetes
ellenségeinek megóvására, noha
sokan azt hiszik, hogy undorító
szaguk miatt az állatok a csigát
általában nem is fogyasztják - az
indiai futókacsa kivételével.
Szerencsére akadnak természetes
ellenségei, mint a futóbogarak,
elsõsorban a  futrinkafélék
(különösen a ragyás futrinka, mely
a csiga tojásait fogyasztja,  a lárva
pedig magát a csigát), továbbá a  .
barna- és zöldvarangy, ásóbéka,
tarajos gõte, lábatlan gyík, cickány,
fogoly, fácán, sündisznó és a
vakondok. (Szorványos
megfigyeléseim során soha nem
láttam természetes ellenség által
megtámadott csigát. Talán csak a
szakirodalomban ilyen gazdag az
ellenségek köre, a valóságban nem
ilyen rózsás a helyzet….)

Csalogatás, vegyszerezés

Olyan gyorsan növõ
növényeket (kányafû, mustár,
spenót) érdemes termeszteni,
melyek odavonzzák a védendõ
növényállományokról a csigákat.
Csalogató helyeket  - nedves
növényi részekbõl készíthetõ -
takarással, burgonya, uborka
csalival, dinnye- és banánhéjjal is
lehet kialakítani.  Ezzel
megkönnyíthetõ az odavándorló
egyedek összegyûjtése. Ha lehet,

mindig  reggel öntözzünk, s
kerüljük az esti és gyakori locsolást.
A csapdás védekezés során
csalogató illatanyagokkal és sörrel
töltött,  földbe süllyesztett csapdák
használhatók. A sörcsapda
készítéséhez vágjuk le az üdítõs
flakon alját kb. 10 cm-re, s azt
töltsük meg félig sörrel. Készítsünk
egy kis gödröt, és fektessük a
talajjal egy szintbe úgy, hogy 2-3
cm kint legyen a földbõl. Sör helyett
élesztõvel is mûködhet a csapda,
minthogy az erjesztett élesztõ
vonzó hatást gyakorol.  Ilyenkor 1
evõkanál élesztõport fél teáskanál
cukorral oldjunk 2,5 deci langyos
vízben.

Vagy  a „recept”: 1 evõkanál
liszt, fél teáskanál élesztõ, fél
teáskanál cukor keverve 2 és fél
deci langyosvizzel. Sajnos a
vegyszeres védekezés sem hoz
teljes megoldást. Kétségtelen, a
metaldehid hatóanyagú Detia
csigaölõ szer számos zöldség-  és
gyümölcskultúrában használható.
A szert a szabad talajfelszínre a
lehetõ legegyenletesebb formában
kell kijuttatni. Bár a szemcsék a
levélzetrõl leperegnek, ennek
ellenére leveles zöldségekre
(sóska, spenót, salátafélék) nem
szórhatók ki, viszont  a
közlekedõutakra kihelyezve vele
jelentõsen gyéríthetõk a csigák. Az
iménti szer a gyomorba jutva vagy
a csiga talpán keresztül kontakt
módon hat. Hatása gyors, a csiga,
erõs nyálkakiválasztódása mellett,
6-24 óra alatt elpusztul.
Biokertekben ajánlatos vas-III-
foszfát hatóanyagú csigamérget
alkalmazni; ez az anyag nem
veszélyes az emberre és a
hasznos állatokra.

wwwwwwwwwwwwww
Az áttekintés elolvasása után

hajlamos az ember azt hinni, hogy
van megoldás a csiga ellen. Sajnos
mást mond a gazdag
szakirodalom, mást a
mindennapok gyakorlata. De talán
a szakirodalomból átvett
módszerek közül csak lesznek
olyanok, melyek némi gyakorlati
eredménnyel is járnak. Ebben

reménykedik  a cikk szerzõje, aki a
keserû helyi tapasztalatokat saját
megfigyeléseivel is kiegészítve
kicsit bízik a közölt információk
hasznosíthatóságában.

Dr.Kölcsei Tamás

Szalai Éva

Õsz
Szeretem az õszt.
Az erdõt járva
lábam belemélyed
a nedves talajba, suhog körülöttem
a levegõ. Lépteimet zizegõ avar
kíséri.
A fáról lepergõ falevél halk nesszel
érinti vállamat, utolsó üzenetét
küldve az elmúló nyárnak.
Halk mormogás, néha kopogás üti
meg fülem. Az erdõ állatai
készülõdnek a télre. A faodúk
megtelnek dióval, apró
rágcsálnivalókkal a mókusok
számára.
Az út menti bokrokon beértek az
õsz gyümölcsei,  -  finom
csipegetnivaló embereknek s
állatnak. A lehulló makk édes
eledele a vaddisznó családnak, a
csíkos hátú malackák szívesen
csemegéznek belõle.
Szép az õsz. Sárga, piros, zöld
színek kavalkádja. Az elmúlás, s
ugyanakkor az újjászületés színei
is. Piros csitkebogyó mosolyog rám
az útszéli bokrokon, élénk színével
rögtön rabul ejti pillantásomat.
Gomba illata üti meg érzékeny
orromat az erdõt járva, és messzire
sem kell néznem, míg meglátom az
õzláb hatalmas kalapját. Csábítóan
hívogat, hogy szedjem le.
Lábam alatt reccsen az ág. A
délutáni félhomályban itt-ott látni
lehet a falevelek közt feszülõ,
harmatcseppektõl fénylõ pókhálót,
melynek fõbérlõje már a téli
pihenõre készül.
Hazafelé indulok. Lelkem teli
nyugalommal, amit a természettõl
kaptam. Köszönöm neki!
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SPORTHÍREK Receptsarok
VA R G A  E N D R É N É

receptje

Puncsos keksz-szelet

Hozzávalók: háztartási keksz, 1 cs. rumpuncs
pudingpor, 1 cs. csokipuding, 1 ráma, cukor, tej

A pudingokat 4-4 dl tejben, 2-2 e.kanál cukorral
felfõzzük. A margarint 15 dkg cukorral habosra
keverjük. Elfelezzük. Az egyik felét a csokis, a másik
felét pedig a puncsos pudingba keverjük.
Egy tepsibe teszünk egy sor mézzel elkevert langyos
tejbe mártogatott kekszet, erre kenjük még melegen
a csokis krémet. Újabb sor keksz, majd a puncsos
krém következik. Tetejét megszórhatjuk tortadarával
vagy reszelt csokival.

Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt az Oltalom

Alapítvány nevében hétfõi sorozatainkra:

október 11-tõl kéthetente 17 órától:
Arcképek, bibliai életutak elõadás-beszélgetés
okt.11.  okt.25.   nov.8.   nov.22.   dec.6.   dec. 20.

október 18-tól kéthetente 17 órától:
Életmód elõadásaink:
Választhatunk? Betegségben lenni vagy
egészségesnek maradni?

Okt.18.   A rák elkerülhetõ?

Nov.15.  Tehetünk ellene? A magas vérnyomásról.

Nov.29.  Jó hír a cukorbetegségrõl!

Dec.13.  A titokzatos lisztérzékenység.

Kompetencia fejlesztés játékokkal  15.15-16-ig
(telefonos bejelentkezés alapján, Láng-Németh Irma 20/

 5697466)Játékos gyerekfoglalkozás (alkotás, játék,
mese, zene, kenyérsütés...) 16-16.45
Helyszín: Balf, Közösségi Ház, Fõ u.3.

www.margareta-eletmod.5mp.eu

Kovács Kristóf
oktober 10-én
H a l á s z i b a n
t r é f a ö r ö m
íjászversenyen vett
részt. Sajnos
dobogóra nem
állhatott, mert az ö
k a t e g ó r i á j á b a n
(vadászreflex) csak
egyedül indult, így
egy emlékérmet
kapott, hogy részt
vett a versenyen.

09.26.
Kópháza - Balfi SE  elmaradt. A
felnõtt mérkõzést november 14-re
halasztották.
Tartalék: 2:2

10.03.
Balfi SE - Sopronhorpács 1:0

Góllövõ: Reichardt László
Tartalék: 2:1

10.10.
Nagycenk – Balfi SE  2:0

Tartalék: 3:1

10.17.
Balfi SE – Csapod  8:4   Góllövõk: Reichardt L.,
Katona J. (2), Bognár Antal, Horváth Gábor, Bognár
Attila (3).
Bognár Sándor így értékelte a fenti mérkõzéseket:
Kis megtorpanás után helyreállt a rend a
tartalékcsapatnál. A  felnõtt csapat a
várakozásoknak megfelelõen szerepelt.

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 – 4537911

e-mail: sobaten@freemail.hu
 honlap: http://balf.sopron.hu  -  médiapartenerünk:

 www. fertopart.hu
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A nádasban
Végre elállt az esõ! Idén elég sok

részünk van benne, de most
indulhatunk a Csárdakapui
kikötõhöz, várnak minket a kenuk.
A Fertõ-Hanság Nemzeti Park
felajánlotta iskolánknak, hogy
ingyenesen részt vehetünk
diákoknak szervezett programjain.
Ez az elsõ alkalom, és süt a nap,
bár fúj a szél, és susog a nádas.
Mindenki tud kormányozni? Majd
kiderül. A nádas keskeny
labirintusában nem egyszerû az
evezés, de mindenki hõsiesen
megbirkózik a feladattal. Ilyenkor
már elhagyatott ez a vidék, a
madarak nagy része elköltözött. De
bezzeg tavasszal... Remélhetõleg
megtapasztaljuk majd azt is, amit
kísérõnk mesél a rengeteg
szárnyasról és fiókáiról. A lapátolás
viszont egyre jobban megy, és
máris kiértünk egy tavi tisztásra,
ahol egy belsõ tavon siklanak a
kenuk. Jól esik az õszi napsütés,
meg a testmozgás, a gyerekek is
élvezik. Itt van a teljes balfi iskola
és néhány szülõ, nagyszülõ. Senki
se bánja, ha egy kicsit vizes is lesz,
vagy a nád megpaskolja a fejét.
Egyedül Orsi néni, a második
osztály tanító nénije esik kétségbe.
Most vette észre, hogy egy galád
pióca szívja a vérét. Bemászott a
csónakba, és észrevétlenül
rátapadt a lábára. Persze az
ijedtségen és egy kis seben kívül
nagyobb baj nem történt. A
gyerekek pedig megnyugtatták:
sebaj Orsi néni, legalább rendbe
jön a vérnyomásod tõle.

Fajkusz Attila

...és a jurtatábor

Fotó:Janiga Katalin

Aki a többi fotót  is látni szeretné,
honlapunkon megtalálja!
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