
1

IX.  é v f o l y a m   3.  s z á m ,  2 0 0 8. március

A  t a r t a l o m b ó l :

BALFIHÍREK

         József Attila Mûvelõdési Ház
            Sopron-Balf, Fõ utca 27

 TAVASZI  TÁRLAT
    A Soproni Képzõmûvészeti

Társaság kiállítása
      Megnyitó:

2008. március 29-én 17 órakor.
 Megtekinthetõ:

2008. március 29 – április 13-ig
 14 – 17 óráig,  ( hétfõ szünnap )

K ö l t é s z e t  N a p j a  2 0 0 8 .
Április 11-én immár sokadik alkalommal ünnepeljük
Balfon is a Költészet Napját.  A mûsor  április 11-
én, pénteken délután 6 órakor kezdõdik a
mûvelõdési házban. Két részbõl áll, az elsõ részben
ünnepi megemlékezés lesz vendég versmondókkal,
a második részben a Sopron Táncegyüttes köszönti
ezt a napot a tánc nyelvén.

Locsolóbál 2008.
Új rovatunk: a Kalendárium

Világbajnokjelölt Faragó Beatrix
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Részönkormányzati hírek

Így ünnepeltük március 15-öt
Ünnepeltünk. K így, ki úgy. Mi balfi emberek a kultúrházban ünnepeltünk. Tettük, ahogy tudtuk,
õszinte hittel, tisztelettel, s remélhetõleg a magyar emberbõl soha ki nem haló nemzeti büszkeséggel.
Szerényen, de méltósággal emlékeztünk meg március 15-én 1848-ról, a forradalomról és azokról az
emberekrõl, akik nagy dolgokat mûveltek, tettek hazánk felemelkedéséért. Legyünk mi is méltóak
õseinkhez, tegyük mi is mindenkor a legjobbat, ami erõnkbõl telik. Legyen számunkra is szívmelengetõ
érzés magyarságtudatunk.
1848 régen volt, de újraéled bennünk minden év március idusán. Tanulhatunk ezekbõl a
megemlékezésekbõl. Kossuth-tól, Széchenyitõl, a két legnagyobb magyarként emlegetett embertõl,
és Petõfi Sándortól, a Márciusi Ifjaktól. Hitet, tenni akarást a jóért, a jobbért. Széchenyi, amikor hidat
akart építeni, tudta, hogy a hídépítéshez nem csak erõs munkáskezek szükségesek, hanem az   azt
megtervezõ mérnökök tudása is. Ezért volt számára olyan fontos a fiatalság minõségi oktatása.
Mert nehéz dolgokat, nagy viharokat túlélni és mindig talpra állni csak egy mûvelt nemzet képes.
Apropo: Híd. – Mi is egy hidat akartunk építeni március 15-én délután ebben a rövid negyed órában
Önök és a színpad között, ahol elõadásunkkal tisztelegtünk régmúlt nagyjaink elõtt. Reméljük, hogy
egy kellemes és felemelõ délutánt töltöttek velünk. Köszönjük, hogy eljöttek és velünk ünnepeltek.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy
megtartsuk megtisztelõ figyelmüket. Továbbra is jó
együttmûködést és jó szórakozást kíván
Mindannyiuknak a Balfi Színjátszókör.

-nagyi-

Képeinken:

A Balfi Tagiskola
tanulói
A Színjátszókör
Kocsis János
ünnepi beszéde
Színpadkép

A részönkormányzat március 19-én tartotta rendes ülését, melyen egy napirendi pontot

tárgyalt: a közbeszerzési eljárás módosításáról. A testület az elõterjesztést nem fogadta el.

Egy hozzászóló, Várnoki Ferenc napirenden kívül felhívta a testület figyelmét arra, hogy a

játszótérre a korábbiak ellenére a szárnyasok a szomszéd telekrõl még mindig kijárnak.
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Balfi Hírek 9. éve a lakosság szolgálatában

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
tevékenységünket bármi módon támogatják.
Kiemelt köszönet illeti meg az Uffenheimben élõ
Szabó László urat, aki évek óta, így tavaly  és
idén is pénzadománnyal támogatta
tevékenységünket és folyamatosan figyelemmel
kíséri mi  történik  egykori falujában.
Köszönjük Lévay Katalinnak, hogy
dísztárgyainak eladásából (BBB) származó
bevételét a Balf Alapítványnak ajánlotta fel.
Köszönjük Kincses Ferencnének a márc. 15-
i nagy  kokárdát és a fellépõruhákat.
Köszönjük Kovács Krisztiánnak a felajánlott
monitort, számítógépházat és számítógép
alkatrészeket.

Petõfi Napok a Balfi Tagiskolában

Versmondó verseny
A Petõfi Napok keretében – már
hagyományosan – versmondó verseny volt
március 14-én az iskolában. A négytagú zsûri
örömmel állapította meg, hogy a tanulók és
felkészítõ tanárok munkája nyomán évrõl-évre
színvonalasabb szavalatokat hallhatunk.
Ezúton is köszönjük diákok és tanárok lelkes
munkáját és gratulálunk!  Az, hogy most és itt
ki kapott díjat, nagyban múlott a pillanatnyi
teljesítményen és versválasztáson,  szívünk
szerint szinte mindenkit elismerésben
részesítettünk volna, ám a versenyek már
csak ilyenek…
Íme az eredmények:

1.osztályos tanulók:
I. Keméndy Kitti
II. Szabó Marcell
III. Völgyes Bálint

2. osztályos tanulók:
I. Vinkovits Rebeka

II. Tóbi Bettina
III. Kvaszta Mónika

4. osztályos tanulók (itt csak  két díj volt,
mert kevesebben indulta k, mint a

kisebbeknél):
I.Völgyes Vanessza
II. Kelemen Laura (hl)

Apró, de fontos hírek
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot a
szóbeszédek és félreértések elkerülése végett,
hogy a balfi József Attila Kultúrház szervezetileg
átkerült (mint ahogyan korábbi felügyeleti
szervünk a GYIK  is 2007 decemberétõl)  a Pro
Kultúra KHT. üzemeltetésébe, ami annyit jelent,
hogy felügyeleti szervünk  mostantól a Pro
Kultúra KHT,  a továbbiakban fedezi
kultúrházunk mûködtetési és fenntartási
költségeit, ezért feléje tartozunk anyagi és
szakmai elszámolással.  A szervezeti átalakulás
a kultúrház tulajdonjogát (a tulajdonos továbbra
is az önkormányzat), személyi feltételeit nem
érinti. Mint Nyerges Ferenc ügyvezetõ
igazgató,(Pro Kultúra KHT), Horváth Zoltánné
a Liszt F.  Konferenciaközpont igazgatója és az
önkormányzat részérõl Németh Éva kulturális
szakreferens a helyi kulturális élet szervezõi elõtt
egy megbeszélés keretében elmondta, minden
bizonnyal a ház mûködési rendjében sem
történik a korábbiakhoz képest lényeges
változás az elõzetes megbeszélések alapján, ha
csak az nem, hogy – elõreláthatólag –
programjaink megteremtéséhez anyagi és
eszközforrásaink bõvülhetnek.Természetesen a
várható többletforrások mellett kötelezettségeink
is változnak, fõként bizonyos gazdálkodási és
mûködési szabályok vonatkozásában.

---
A korábbi tervektõl eltérõen nem a Költészet
Napján, hanem egy május 23-24-én
megrendezett  Holocaust konferencia
keretében kerül sor az új Szerb Antal emlékmû
és Holocaust emlékpark átadására. Március 20-
án a Képzõmûvészeti Lektorátus Szakértõi
Bizottsága (melynek munkájában Sopron és
Sopron-Balf részérõl Kocsis János, a részönk.
elnöke, Huszár Lászlóné és Huszár László
vettek részt) Leposa Zsóka mûvészeti
fõtanácsadó, Benedek György és ifj. Pál Mihály
szobrászmûvészek szakértõi véleménye
alapján a terveket és makettet kitûnõnek találta,
kivitelezésre ajánlotta. Az alkotók Kutas László
szobrászmûvész és Winkler Barna építész. Az
anyagi források megteremtése és a
szervezõmunka oroszlánrésze  prof. dr. Szita
Szabolcsé, aki más irányú elfoglaltsága miatt
a lektorátus ülésén nem tudott részt venni, de
a terveket ismeri és teljességgel támogatja.
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Köszönjük mindazoknak, akik tombolatárgyat ajánlottak fel:
-Baáderné Pócza Éva,-Bencze Jánosné, Bíró Fülöp János, Bognár Róbert, Coop bolt Balf, Csay
Istvánné, Dr. Pintér György, Floiger Jánosné, Foki Gábor, Gál Mónika, Horváth Tamásné, Huszár
Lászlóné, Keméndyné Böröcz Tímea, Kertész Zoltánné, Kisbolt Balf,Kocsis János önk. elnök, Kovács
Ferencné, Kovács Józsefné, Lõrincz Lászlóné, Miehl Sándorné, Nagy Balázs, Németh Csaba, Németh
Mihály, Pál Mária, Samu Lászlóné, Tóbi Csabáné, Tóbi Gáborné , Tóbi Zsanett, Tóbiné Hóbor Renáta,
Vassné Horváth Marietta, Veiner Zsolt, Vinkovits Zoltánné

Akiknek pedig köszönettel tartozunk dologi és egyéb segítésgnyújtásukért, a következõk:
-Samu Lászlónénak a süteményekért
-ifj. Vámos Dénesnek a divatbemutatóra készített  zenéért
-a Balfi Ásványvíz Üzemnek,  a gyerekeknek felajánlott üdítõkért
-Kassai Zoltánnak, Pál Máriának a segítségért
- A  Szomjas Szúnyog BT-nek,Huszár Ádámnak a felajánlott szendvicsekért és csokinyulakért,
repi ételért, italért
-Várnoki Csillának a divatbemutatónál való segítségért
-Várnoki Ferencnek szintén a sok segítségért
-Németh Csabának a segítségért
-Csábi Alajosnak a pogácsákért
-Bognárné  Nagy Krisztinának a balettszoknyák varrásáért
 Az fellépõknek az ingyenes szereplésért:
-Rácz Nikolettának, Visi Ildinek, a Dirty Dance Táncegyesületnek, Várnoki Ferencnek és Németh
Csabának.
-Köszönet a balfi gyerekeknek és szülõknek a divatbemutatón lévõ szereplésért!
-Köszönjük még Keméndy Csabának,  Keméndy Kittynek, Keméndy Csabikának, Várhelyi
Viviennek és Várnoki Eszternek a segítséget.
Valamint köszönjük a Balfi Kulturális Egyesület azon tagjainak munkáját, akik részt vettek az
elõkészítésben és lebonyolításban.                                                                                                                         Nagy Balázs

A Balfi Kult. Egyesület elnöke

A Balfi Kulturális Egyesület elsõ szervezése volt a gyermekmûsor és
Locsolóbál, most Húsvét vasárnap este. Érzésünk szerint mindkét program
nagyon jól sikerült, gyerekek és felnõttek egyaránt kitettek magukért. Íme
néhány fotó a rendezvényrõl, sajnos a nagy sikert aratott „Csajkovszkij
balettrõl” éppen nincs fotónk…

K ö s z ö n e t

Divatbemutató és Locsolóbál



Kezelési útmutató
Gratulálunk az új férfihoz!
Tartsuk be kezelési útmutatót és a férfi
meghálálja.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Melõtt üzembe helyezné, az új férfit fel
kell tölteni!
Legalább 3 órát csatlakoztatni a konyhaasztalhoz,
adjon neki töltöttkáposztát és újságot.
Feltöltés közben ne zavarja! Utána üzemképes és
bármikor újratölthetõ.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A férfi leírása:
A férfi érzékeny, vigyázzunk rá, különösen a focinézõ
és netezõ modell.
A helyén, nyugalomban kell hagyni a világbajnokság
alatt vagy a számítógép közelében.
A férfi hiszékeny, és hite szerint õ mindenkinél
okosabb.
A kopasz szõrös modell szereti a szexet, a szakállas,
szemüveges viszont  irodalmi beszélgetésre
alkalmas.
A férfi legfontosabb része a gyomor, a hírolvasó
központ és a nemiszerv.
Ezek mindegyike külön-külön is képes elterelni a
figyelmét bármirõl.
A férfi üzemeltetése:
Férfi üzemeltetése egyszerû. Reggel kávéval
kapcsoljuk be, ha utána mégsem elég élénk,
kérdezzük sporteseményrõl, vagy politikai hírekrõl.
Ha azt akarjuk, hogy jól funkcionáljon, nézzünk rá
érdeklõdve,dicsérjük az eszét, és a bátorságát. Hideg
sörért, meleg ételért hálás. Ne feledjünk idõnként
ágyba bújni vele,és közben mondjuk neki: “Te
oroszlán!”.
A férfi karbantartása:
Férfi folyamatos karbantartásra szorul. Ápolni kell a
testét, balzsamozni a lelkét, másként könnyen
elromlik. Küldjük edzõterembe, focizni, teniszezni. A
lelkének sok elismerés kell,hogy ne vesszítse el az
önbizalmát.  Új ruhára ne költsünk, úgysem veszi
fel.
Gyakori müködési problémák:
1. Férfi nem törõdik velünk, nem hallgat meg
- Mondjuk neki, hogy találkoztunk diákkori
szerelemünkkel.
2. Férfi túl sokat néz focit, híradót.
- Aludjunk külön ágyban, ettõl pár nap alatt magától
is megjavul
3. Férfi ápolatlan, káromkodik, durva.
- Szerezzünk újabb modellt, ezt a régi, selejtest meg
vágjuk ki!

Humorpercek

(N.É. e-mailje alapján)

Társasági élet
A Balfon jól ismert és tisztelt Baader Erik a
Panoráma Étteremben ünnepelte 70.
születésnapját március 9-én. A fogadásra
és vacsorára mintegy  60  embert – rokont,
ismerõst, barátot és természetesen a Balfi
Kórus  tagjait hívta meg, akik kis mûsorral,
verssel, tortákkal és ajándékokkal
köszöntötték a Tanár Urat.  A nagyon jó
hangulatú estén még maga az ünnepelt is
énekelt – nagyon szépen - közönségének.
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Sarkady Sándor
Gólyahír

- Mi szél hozott, kis futár?
- Nem szél hozott, napsugár.

- Kedves gazdád ki lehet?
- Fûnevelõ kikelet.

- S mi a jó hír , aranyom?
- Sárgulhat a kalapom!

- Jó a hír, jó a hír,
- Isten hozott gólyahír!

Április 1. Áprilisjáratás, a tréfák napja
Régen évkezdõ napként ünnepelték  a rómaiak. Ma inkább a beugratások, tréfák napja. Elsõsorban
a gyerekeket tréfálják meg, de hallottunk arról is, hogy a felnõttek pénzt adtak a gyerekeknek, és
elküldték õket a boltba pl. gyûszûmagért, verébpatkóért. Akit sikerült rászedni, április bolondjának,
május szamarának csúfolták. Sokfelé ezt a napot nem tartották alkalmasnak a vetésre, mert úgy
gondolták, akkor nem lesz bõséges a termés.
április 3. Csillagászati világnap
április 7. Egészségügyi világnap
április 10. Nemzeti rákellenes nap
április 11. A költészet napja
Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján (1905) április 11-én ünnepeljük a költészet napját.
Április 14. Tibor napja
Úgy tartják, hogy Tibor a kakukk és a pacsirta megszólaltatója. Népi megfigyelés szerint, ha a rét
ezen a napon már zöld, jó szénatermés lesz.
Április 21-22. Bika hava.
Április 22. A Föld napja
Április 24. György napja, a rendõrség napja Magyarországon.
Sárkányölõ Szent György a lovagok, a lovas katonák, a fegyverkovácsok, a vándorlegények, késõbb
a cserkészek védõszentje lett. A legenda szerint legyõzte  a sárkányt. Szent György gyõzelme a
sárkány felett a jóság, a hit diadalát jelentette a a gonosz (az ördög) felett. A néphagyomány e
naptól számítja az igazi tavasz kezdetét. Ekkor már mindenütt tavasz van: zöldül a fû, a fákon és
bokrokon kipattannak a levélrügyek, a mezõn virítanak az elsõ virágok. Az állatokat Szent György
napján hajtják ki elõször a legelõre. Ehhez számos hiedelem és népszokás fûzõdik. Pl.: a marhákat
láncon, fejszén, ekevason, tojáson hajtották keresztül, hogy termékenyek legyenek és
megtisztuljanak az ártó szellemektõl.
Április 25. Márk napja
E nap jellegzetes szokása a búzaszentelés, melyet általában Márk evangélista ünnepének
délelõttjén, vagy az ünnep utáni elsõ vasárnap tartanak. Sok helyen tartanak búzaszentelõ
körmenetet is, amely egészen a búzaföldekig tart. Itt a pap négy irányban megszenteli a termõföldet,
a sarjadó búzát. Ebbõl a búzából a szertartás végén mindenki visz haza egy keveset, amelyet
nagy becsben tart, mert gonoszûzõ, mágikus ereje van. Az állatoknak is adnak belõle, hogy el ne
pusztuljanak. Idõjárás- és termésjósló nap is. Több helyen ezt a napot tartják alkalmasnak a mák,
a borsó, a bab vetésére.
Április 27. A vakvezetõ kutyák világnapja
Április 29. A táncmûvészet világnapja
Április 30. A méhek napja Magyarországon.
Az idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések:

- Ha esõ nincs György nap elõtt, sár lepi el a legelõt.
- Szent György napján elszárad az a ló, melyet befognak.
- Szent György után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet.
- Ha Márk napján megszólal a pacsirta és a béka, jó termés várható. Ha viszont hallgat a

fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz.
                                                                                                                                                          

(Zsuzsa)

Április
Szent György

hava

Tavaszhó

Szelek hava

Új rovatunk a Kalendárium. Szeretettel köszöntjük szerzõink sorában Feldmanné Molnár Zsuzsát, aki
pedagógus, és hónapról hónapra készíti majd a Kalendáriumot. A  szerk.
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Receptsarok
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Csoda kifli
Maász Mártonné (Balf Akácfa sor 1)

receptje
Hozzávalók:

Tészta: 50 dkg finomliszt, 25 dkg Ráma margarin, 1 csipet só,
5 tojás sárgája, 2 dl tejföl, olvasztott  vaj (kenéshez)

Töltelék:  5 tojás fehérje, 25 dkg kristálycukor, 25 dkg darált
dió, 1 csomag vaníliás cukor,

1 evõkanál hidegvíz

A lisztet, a sót, rámával elmorzsoljuk, a tojás sárgáját a tejföllel
elkeverjük, majd az egészet egybegyúrjuk, és 5 kis cipóra osztjuk.
A cipókat egyenként tepsi nagyságúra nyújtjuk olvasztott vajjal
megkenjük, majd rudakká feltekerjük. Folpakkba csomagolva 24 órára
hûtõszekrénybe tesszük. A megmaradt tojásfehérjét, kristálycukorral,
vaníliás cukorral és vízzel összekeverjük, és szintén lehûtjük. Másnap
sûrû habbá verjük a tojásfehérjét a cukorral. Utána hozzákeverjük a
darált diót, úgy hogy egy sûrû pépet kapjunk.

A rudakat, miután a hûtõbõl kivettük, 11 karikára osztjuk és lisztezett
deszkán vékony lapokra sodorjuk. A töltelékbõl dió nagyságú kupacokat
rakunk rá és elkenjük. Rúddá tekerjük és a két végét behajtjuk.
Így 55 db kiflit kapunk. Lisztezett tepsibe rakjuk, nem túl szorosan.
Forró sütõben pirosra sütjük. Melegen meghintjük vaníliás porcukorral.
Jó étvágyat kívánok!

S p o r t h í r e k
Megkezdõdött a bajnoki szezon. A Balfi SE mérkõzései a következõképp alakultak:

03.09.
Balfi SE – Himod  4:1  Góllövõk: Katona J., Horváth Péter,
Bognár Attila 2.
Tartalék: 2:0

03.16.
Újkér – Balfi SE  0:2  Góllövõk: Horváth G., Bognár A.
Tartalék: 2:1

03.23.
Balfi SE – Harka  2:1 Góllövõk: Bognár Gábor, Reichardt László
Tartalék: 2:0

Nõi focistáink  is három nagyobb kupán szerepeltek a közelmúltban.
Március 8-án Hegykõn a Balfi SE szervezte a Nõnapi Kupát. Hat csapat vett részt a
küzdelemben. I. helyezett a Balfi SE csapata, II. az Alsóság, III. a Kópháza csapata lett. A
legjobb hazai játékos címet Hámori Martina kapta.
Március 15-én a Nagycenken játszott nõi csapatunk A kupát a kópháziak szervezték, itt
harmadik helyezést értünk el.
Március 22-én Vépen játszottunk, itt sajnos csak ötödikek lettünk, de ez a sok betegnek és
részint a fáradtságnak tudható be.
Legközelebb Alsóságon játszunk egy újabb trófea reményében.



Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata,  Sopron-Balf  Településrészi Önkormányzata, a Balf  Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával,a soproni Szoc. Foglalkoztató Nyomdájában  400  példányban

Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László

Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: balfihirek@freemail.hu, ideiglenes honlap: www.gportal.hu/balf
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)

Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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Amint igértem küldöm a sogórnõmtõl
( Csukovitsné Ilitõl ) kapott érdekes
receptet.
 
Esztet még egy Férfi is meg tuggya
sütni!!!!!
 
Most lyön a recept:
 Szórt túróslepény:
 
25 dkg rétesliszt,1/2 cs. sütõpor, 22 dkg
porcukor, reszelt citromhéj
 
Fentieket összemorzsoljuk és
kettéosztlyuk. A felébe 5 dkg margarint
keverünk, ez lesz a
sütemény  allya. Ezt az allyas
morzsalékot egy kikent-kifent tepsibe
öntjük (közepes nagy-
ságúba ), majd rátesszük a tölteléket.
 
A töltelék: 1/2 kg túró, 10 dkg mazsola, 2
cs. vaníliáscukor, reszelt citromhély.
Esztet
mind szépen rászórlyuk a tepsibe szórt
tészta rétegre.
 
Mostan rámorzsájjuk a félretett fele adag
lisztes morzsát és megöntözzük egy
keverékvel,
ami áll 2 dl tejjbõl, belekeverve 2 egész
tolyást (na nem egészen igaz!  A
tollyáshélyát el
szabad dobni, így mégsem egész tolyás).
Esztet szépen egyenletessen ráöntözük,
nehogy
valahol száraz maraggyon. Rálocsolunk
még 5 dkg megolvasztot margarint is.
 
Közepes tûznél 35 percig süttyük.
 
Tipp: hogy ne maraggyon száraz
lisztsziget, én bátran megnövelném a
rálocsolt tely mennyiségét.
(Lehet, hogy nektek nemkel növelni, mer
úgyis beleborul a tely.)
                                  Vargáné Erzsi.

(A receptet az eredeti
írásmódban, változtatás  nélkül
közöljük, így sokkal érdekesebb.
A szerk.)

Faragó Beatrix neve nem ismeretlen Balfon,
korábban a Vendégváró Egyesület vezetõje
volt, ökölvívását is láthattuk az egyik szüreti
rendezvényünkön. Élete úgy alakult, hogy
jelenleg Budapesten ill. Ausztriában él és edz.
Karrierjének fontos állomásához érkezett most:
április 5-én Lovasberényben világbajnoki
címmérkõzést vív. Aki teheti, látogasson el  erre
az alkalomra oda!  A bevonulási indulót maga
St. Martin játsza élõben! Az eredményrõl
következõ számunkban beszámolunk.

Világbajnok jelölt Balfról


