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X.  é v f o l y a m   3.  s z á m ,  2 0 0 9. március

WiK

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

BALFIHÍREK

A Balfi Kulturális Egyesület
április 12-én,  Húsvét vasárnap 19 órától

rendezi meg

LOCSOLÓBÁLJÁT
A balfi József A. Mûvelõdési Házban.

Sztárvendég:

B U N Y Ó S  P I T Y UB U N Y Ó S  P I T Y UB U N Y Ó S  P I T Y UB U N Y Ó S  P I T Y UB U N Y Ó S  P I T Y U

Belépõdíj: 1000.- Ft, mellyel
házimozit nyerhet, õrizze meg tehát!
(Minden sorszámozott belépõjegy részt vesz  éjfélkor a sorsoláson!)

Zene: Csiszár Duó és Kriszti

Tombola! Büfé!
Tombolatárgy felajánlásaikat köszönettel várjuk a

kultúrházban, vagy az egyesületi tagoknál!

L a k o s s á g i  f ó r u m
Ú j  r o v a t a i n k :

Egyházközségi rovat
Egészség-betegség

Békés, boldog Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Olvasóinknak!
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R É S Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I  H Í R E K
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata március 18.án, 18 órakor tartotta rendes ülését. Az ülésen
megjelent Palotai György osztályvezetõ, aki helyszíni tájékoztatásával segítette a részönkormányzat munkáját.
Napirend:
1.Elõterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerzõdésének megkötésérõl és Szervezeti

és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról. A testület 7 igen szavazattal az elõterjesztést jóváhagyta.
Ami Balfot érinti: A Pro Kultúra Nonprofit Kft-be sikeresen integrálódott a mûvelõdési ház, a munkát
anyagilag és erkölcsileg támogatja, a házban folyó tevékenység nagyobb nyilvánosságot kap.

2.Elõterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervérõl (Zárt ülés!) A kettes napirendi
pontot minõsített többséggel a testület levette napirendjérõl.

3.Elõterjesztés a területi ellátási kötelezettségû háziorvosi körzetekrõl és körzethatárokról szóló 26/2002.
(VI. 28.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Mint Palotai György tájékoztatta a jelenlévõket,
a balfi, 24-es körzet változatlan, az elõterjesztés csak abban érinti a balfiakat, hogy az új utcák is
bekerültek a körzetbe. A részönkörmányzat 7 igennel támogatta az elõterjesztést.

4.Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról. Palotai
György az elõterjesztésrõl a következõkben tájékoztatta a részönkormányzati képviselõket: Eddig azok,
akik munkanélküli segélyben nem részesülhettek, rendszeres szociális segélyt kaphattak. Rendszeres
szociális segélyben mostantól az idõsebbek, vagy a korlátozott munkaképességûek részesülhetnek a
régi feltételekkel. A 35-55 év közötti aktív korúak, ha munkaképesek, a rendelkezésre állási támogatásban
részesülhetnek csak. Vállalniuk kell azonban, hogy ha találnak számukra munkát, azt kötelesek elfogadni,
ellenkezõ esetben nem kaphatják tovább a rendelkezésre állási támogatást. A rendszeres szociális
segély 20%-át az önkormányzat, a többit az állam állja. A rendelkezésre állási támogatásnál is ilyen az
arány. Ha az illetõ munkát kap, akkor minimálbért kap, ilyenkor az önkormányzatnak már csak a bér
5%-át kell állnia. Tehát maga az önkormányzat is ösztönözve van ebben. A közfoglalkoztatásra tervet
kell készíteni, melyet a Szociális Kerekasztalnak és az ÁFSZ-nek is meg kell küldeni. A testület az
elõterjesztést 7 igennel megszavazta.

5.Elõterjesztés a Széchenyi István Városi Könyvtár Balfi Fiókkönyvtára és a Balfi Adománykönyvtár közös
helyiségben történõ mûködtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatról. Ez egy ésszerûsítési lépés
lenne, az Adománykönyvtár és a Városi Könyvtár a továbbiakban egy helyiségben üzemelne, változatlan
személyi feltételekkel, a korábbiakhoz hasonlóan elkülönített leltárral. A testület az elõterjesztést 7
igennel támogatta.

6.Elõterjesztés Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. évi költségvetési támogatásának
felhasználásáról. Mint bizonyára tudják, az ismert gazdasági nehézségek miatt Sopron-Balf
Településrészi Önkormányzat költségvetési támogatása  2,5 millió forintról 2 millió forintra csökkent.
Ezért a részönkormányzatnak is csökkentenie kellett a korábbi támogatásokat. A döntés a következõ:

Kultúra Napja rendezvény  25.000 Ft
BBB napok rendezvény  50.000 Ft

Horgászegyesület támogatása  30.000 Ft
Balfi Hírek újság támogatása 250.000Ft

Balfi Kulturális Egyesület támogatása 100.000Ft
Balfi Sportegyesület támogatása 280.000Ft
Bor és Babfesztivál rendezvény 180.000Ft

Wosinski Tábor  80.000 Ft
Szüreti Napok rendezvény 600.000Ft

Temetõi koncert  20.000 Ft
Idõsek napi rendezvény  90.000 Ft
Karácsonyi rendezvény  40.000 Ft

Tartalék 255.000Ft
7. Egyebek.

Az egyebek napirendi pontban (észrevételek és a tapasztaltak nyomán) az Ifjúsági Klub mûködésérõl
tárgyalt a testület, és látogatást tett a klubban. A  feltétlen szükségessé vált festést, felújítást követõen
a nyitvatartási idõt kedd-szerda-csütörtök-péntek 17-20 óráig korlátozta.  A klubot csak a mûv.ház
vezetõi nyithatják és zárhatják. A fentiektõl eltérõ idõpontban csak a mûv. ház vezetésével való elõzetes
egyeztetés és szülõi felügyelet mellett lehet  a klubban bármilyen rendezvényt tartani. Az intézkedés
azért vált szükségessé, mert a fiatalok jelentõs része – többszöri szóbeli figyelmeztetés ellenére –
nem tartotta be a kulturált szórakozás és közösségi élet szabályait, valamint ennek az Ifjúsági Klub
vezetõi sem tudtak érvényt szerezni.
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Kocsis János, önkormányzati képviselõ, a Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat
elnökének rövid köszöntõje után dr. Fodor Tamás, Sopron. MJ. Város polgármestere
tájékoztatta a megjelenteket a 2009-es költségvetésrõl, a lehetõségek és tények
tükrében. Ezt követõen máris a lakossági kérdések és válaszok következtek:Kiss
Tamás kért és kapott választ az építményadókkal kapcsolatos elképzelésekrõl. A
Polgármester Úr elmondta, hogy a városnak nincs szándékában az építményadók
emelése. Ezután emelkedett szólásra Firtl Mátyás, a környék országgyûlési
képviselõje, aki az ország gazdasági helyzetérõl adott átfogó tájékoztatást és elmondta,
hogy a Balfot Fertõrákossal összekötõ út ügyében eddig mit sikerült tenni: bár még
döntés nincs, a lobbyzás tovább folytatódik.

Ismét néhány lakossági felvetés következett. Palotai György válaszolt Ambrus Csaba
felvetésére a balfi iskolai és óvodai konyha bezárásáról. Mint elmondta, nem volt alaptalan
a híresztelés, költségcsökkentésre volna szükség ezen a területen, de egyelõre a konyha
nem szûnik meg. Ugyancsak Ambrus Csaba kérte a városvezetést, hogy vegye fel a
kapcsolatot a T-commal, a buszfordulóban található csúnya és mára már mûszakilag is
korszerûtlen (széles sávú kommunikációra alkalmatlan) telefonközpont felújítása, szépítése
ügyében. Firtl Mátyás ígéretet tett, hogy levélben keresi meg a T-Com-ot. Huszár László
Horváth Jenõék, ill a balfi idõsek kérését tolmácsolta: szükség volna Balfon is legalább heti
egy alkalommal gyógyszertárra. Palotai György válaszában elmondta, hogy ma már a
gyógyszertárak is vállalkozási formában mûködnek, az önkormányzat ebben az ügyben

nem tehet mást, mint hogy az esetleges jelentkezõt támogatja. A lehetõséges megoldás a mobilpatika, mely
térítés ellenében házhoz hozza a gyógyszert.

Ismét Ambrus Csaba kérdezett: idén ténylegesen lesz-e forrás járdaépítésre? Kocsis János, a részönk elnöke
elmondta, hogy a tavasszal vagy legkésõbb nyár elején a Bozi utcában megkezdõdnek a munkák. Terey
Miklós a Pilerin- dülõ már a Legfelsõbb Bíróságon lévõ ügyét említette, felvetette a temetõ õrzésének kérdését,
valamint a régi Savanyúkút megóvásának lehetõségét. Szalai Vince a Fertõ utcában lévõ árok befedésére
kérdezett - erre idén biztosan nem lesz pénz, válaszolta az önkormányzat nevében Kocsis János. Simon
József a település feletti szõlõkben lévõ betonozott vízlevezetõ árkok elhanyagolt állapotát említette, ehhez
kapcsolódott Kovács Ferencné, aki a földutakon uralkodó áldatlan állapotokról beszélt és kérdést tett fel
arról, hogy a pályázatokhoz szükséges önrészek rendelkezésre állnak-e? A kisbalfiak nevében Varga Sándor
tett fel kérdéseket az Erdõszéli út szilárd burkolatával kapcsolatban, melynek ügye évek óta húzódik, az
elégtelen kisbalfi közvilágítást említette, majd a kisbalfi buszváró kérdését vetette fel. Ez utóbbira azonnal
pozitív válasz kapott, a buszmegálló még idén elkészül. Végül Foki Gábor a Balf Alapítvány elnöke kérdezett
a gyógyfürdõ tulajdonjogáról. Ugyanis korábban szó volt róla, hogy önkormányzati tulajdonba kerülhet. A
válaszban elhangzott, hogy jelenleg ez nem megvalósítható, de a Polgármester Úr a Szanatórium vezetésével
együtt vizsgálja a fürdõ fejlesztési lehetõségeit. A szép számmal megjelent,  - a felvetett problémák ellenére
is pozitív hangvételû - fórumon aktívan résztvevõ lakosság már tudja: együtt könnyebb, a kimondott
problémákra közösen kell a megoldásokat keresni.

Lakossági fórum 2009.

Szeretettel várunk
Mindenkit a balfi József
A. Mûvelõdési Házba
április 9-én csütörtökön
17 órára hagyományos

költészetnapi
mûsorunkra!
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Nagyon kellemetlen, szeles idõben több százan kísérték utolsó útjára  Horváth Terit, a közismert,
Kossuth- és Jászai Mari díjas színmûvészt. Hivatalos búcsúztatója pénteken volt Budapesten, a
Farkasréti temetõben, ahol az Oktatási és Kulturális Minisztérium nevében Bogyai Katalin
szakállamtitkár és a barát, pályatárs , Szirtes Ádám leánya, a szintén kitûnõ szinmûvésznõ, Szirtes
Ági búcsúztatta. Balfon a katolikus egyház szertartása szerint , a család és a gyászoló tömeg
jelenlétében helyeztük örök nyugalomba. A síron elhelyezte a kegyelet koszorúját - többek között -
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Pro Kultúra Kft., Rábatamási község Önkormányzata.
Sopron Mj. Város Önkormányzatát Kocsis János a részönkormányzat elnöke képviselte. A helyiek
nevében a Balfi Kórus  két egyházi énekkel búcsúzott.  A szülõfalu, Rábatamási küldöttsége, élén
a polgármesterrel, emlékezett a mûvésznõre. Jelen voltak Sopron város kulturális  életének jelentõs
személyiségei is. Sokan feltették a kérdést, fõként a fiatalabb generáció tagjai, miért is Balfon?  Az
utolsó két évtizedben Horváth Terit színapdon már nem láthattuk, hogy miért azt ennek a
megemlékezésnek nem feladata elemezni... Mindenesetre nagy kár, hiszen a „Rozsdatemetõ” Pék
Máriája, Nyilas Misi figurája, a “Ház a sziklák alatt “a pályatárs Psota Irénnel, a Talpalatnyi föld
Marikája mind-mind nagytehetségû mûvészrõl vallanak. Igaz, Horváth Teri Rábatamásiban született,
de a II. világháborút követõ közismert események nyomán 1946-ban, 17 éves korában Balfra került.
Itt élt évekig a Fertõ utcában, és részt vett a falu kulturális életében, többek között a színjátszókörben,
ahol az akkori kör vezetõje, Jászai András - Bandi bácsi (Jászai Mari unokaöccse) felismerte
tehetségét, és az õ útmutatásai, tanácsa indította el a színészi pályán. Így került Budapestre és
indult el karrierje. Amíg egészségi állapota engedte, gyakran visszatért Balfra a családhoz és látogatta
Sopronban élõ nõvérét. Mindvégig az a közvetlen, egyszerû ember maradt, aki fiatal lányként elindult a
pályán. Életmûvét és emlékét kegyelettel õrizzük.

Horváth
Teri

1929-2009

Balfi Hírek 10. éve
a lakosság szolgálatában
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Mindenkinek Isten
áldásával kívánok

szép Húsvétot!

Egyházközségi rovat
Örömmel köszöntünk a Balfi Hírek egyházi oldalán. Tervünk szerint mindig találsz itt egy kis aktuális
vallási útmutatót. Nemcsak a polgári évbõl telt el immár két hónap, hanem az egyházi évnek is –
mely az ádventtel kezdõdik - a második nagy idõszakának, a nagyböjtnek a közepén tartunk.
Húsvétra, a kereszténység legnagyobb ünnepére az Egyház valamikor 40 napos böjttel készült.
Számunkra ebbõl mindössze a pénteki hústilalom maradt meg, és mivel ez alól is sokan mentesülnek
– betegek, idõsek, gyerekek – ezért a nagyböjt ma inkább az egyéni szabad vállalásra helyezi a
súlypontot. Az önként vállalt böjt - nem csak az evésben, ivásban, hanem a szórakozásban, vagy
éppen a felesleges pénzköltésben, azután jócselekedetek gyakorlásában, adakozásban, vagy
segítségnyújtásban a rászorultaknak – is megmutatkozhat. Végül több imádságban - vagy mint
régen, hogy a családfõ vezetésével közösen imádkoztunk. Ebben a húsvéti elõkészületben a
szentgyónás és az áldozás fontosságát is elõtérbe helyezzük. Aki jó kereszténynek vallja magát,
annak legalább a húsvéti idõben ezt el kell végeznie. „ A sárba tévedt kócsag is fehérre mossa tollát
mielõtt hazatérne,” /Gárdonyi Géza/
Életünk megjobbítása segít befogadni Húsvét igazi örömét a Feltámadást.
A nagyböjt utolsó hetét nagyhétnek nevezzük, mely a virágvasárnappal kezdõdik. Utolsó 3 napja az
un. szent három nap, melyek közül a fürdõkápolnában csütörtökrõl emlékezünk meg, 17 órakor
szentmisével. Mise után minden ünnepélyesség nélkül virrasztunk Jézus elõtt.
Pénteken keresztúttal elmélkedünk, 15 órai kezdettel.
A balfi hagyománytól eltérõen, szombat helyett most vasárnap 11 órakor tartjuk az ünnepélyes
szentmisét körmenettel. Plébániánkhoz négy község tartozik. Szeretnénk ha a húsvéti
elõkészületekben mindenki  részesülhetne, így a választás miatt a sorrendet tudatjuk:

Balf  nagycsütörtök       1700

Kópháza  nagypéntek    1700

Fertõboz nagyszombat  1700  szentmise körmenettel
Harka  nagyszombat     1900   szentmise körmenettel
Kópháza vasárnap         0600  szentmise körmenettel
Balf  vasárnap                1100   szentmise körmenettel
Harka  hétfõ                   0900

Kópháza  hétfõ              1030 Németh Antal tb. esperes, plébános

Jókívánság

Békét, csendet, mely elûz vihart
Szent erõt, mely a próba közt kitart,
Érzõ szívet, mely enyhít nyomort,

S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugaraként

Tud gondfelhõk között is szórni fényt.
Bátorságot, mely nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet mely a bûnöst szereti,
Gyengeségét, vétkét elfedi.

És hitet, amely mint a sas madár
Fölfelé tart és az égbe száll,

Melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”
Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.

Nyomába lépsz, boldogan követed,
Hálaének lesz az életed!

Az Egyházközség nevében sok szeretettel: Csukovits
Györgyné  (A köszöntõt Csíkszeredából, Szõcs Anna-
Mária tanítónõ barátnõm küldte)

Köszönet
Köszönet illeti a Balfi Kulturális
Egyesületet, 10.000.- Ft értékben
függönykarnist vásároltak a kultuúrházba.
Köszönet Kovács Krisztiánné, Szilvinek
a függönyök megvarrásáért.
Ugyancsak köszönet Tóbi Gábornénak a
függönyvarrásért.
Továbbá köszönjük Pintér-Szabó Judit
könyvadományát  az Adománykönyvtár
részére, valamint a Borsos- és Gáncs
család újabb adományát.
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Az eredeti, tradícionális REIKI bemutatása
A Reiki több ezer éves tudás újjászületéseként jelent meg mintegy száz éve Japánban. Dr. Mikao
Usui japán orvos a XIX.  század  végén a buddhista szerzetesek gyógyító hagyományaiban fedezte
fel azt a test-lélek-szellem gyógyítására is egyaránt alkalmas módszert, amelyet Rei-Ki –nek, a
módszert, pedig és Usui Reiki Ryoho-nak, magyarul Usui féle Természetes Gyógyítómódszernek
nevezett el.
 A REI – KI japánul Univerzális életenergiát jelent, amelyet úgyis fordíthatunk, hogy a Fény, vagy a
feltétel nélküli Szeretet energiája.
A Reiki felébreszti azt a természetes gyógyító erõt, amellyel valamennyien rendelkezünk, de jelenleg
még alszik, és kiaknázatlan.
A civilizáció fejlõdésével egyre több megoldatlan problémánk van, mint ezelõtt bármikor. Ennek
eredményeképpen a lelki problémáink egyre súlyosabbak, és a betegségek egyre komplikáltabbak.
Nagyon sok végzetes betegség van, ami ellen a hagyományos orvoslás nem tud tenni, az
orvostudomány fejlõdése ellenére sem. Ne higgyük azt, hogy a betegségbõl való meggyógyulás
azonos azzal, amikor a fájdalmat valamilyen fájdalomcsillapítóval enyhítjük. Ennél sokkal fontosabb
megoldani a mélyen fekvõ problémákat és azok gyökérokait a test természetes gyógyító erejének
segítségével.
Minden emberi rendelkezik természetes tisztulási folyamattal, vagy gyógyító erõvel.
Ez lehetõvé teszi, hogy kezeljük a betegségeinket, ezek a betegségek önmagukban nem mindig
ártalmasak, pl. amikor megfázunk, lázunk lesz. A láz melege megöli a kórokozókat, és eltávolítja a
toxinokat a testünkbõl a kiválasztás természetes rendszerén keresztül (máj, vese), amit egy
természetes tisztulási folyamatnak lehet nevezni. A jelenlegi modern világban a legtöbb ember
természetes gyógyító ereje nem képes hatékonyan mûködni.
A Reiki gyógyító, kozmikus energiát fogad, amely a Napból és az azon túli Univerzumból ered.
Energiát, amely felerõsítve továbbítható a páciensnek kézrátétel segítségével.
A Reiki egy mindenki által megtanulható, egyszerûsége ellenére rendkívül hatékony energiaközvetítõ
eljárás. Életet és fejlõdést támogató energia, amely az emberre a test-lélek-szellem teljességében
hat. Segíteni lehet vele minden fizikai, érzelmi és mentális problémán, saját magunknak és másoknak,
minden élõlénynek, embernek, állatnak, sõt akár növénynek is.
A Reiki I. tanfolyamon a hallgató képessé válik befogadni és áramoltatni az Energiát, amelyet saját
maga feltöltésére, gyógyítására, vagy más személy kezelésére használhat.
Elindítjuk a Balfi Reiki Klubbot, amelynek keretében minden érdeklõdõt várunk, aki szeretné
megismerni és megtanulni az Energia közvetítését, vagy, aki beteg és szeretné megtapasztalni az
energia jótékony hatását. A Klub minden hónap harmadik keddjén 18:00 – 20:00-ig lesz a Kultúrházban
az érdeklõdéstõl függõen. A Klubban lehetõség van a tanfolyamon elhangzott kezelési technikák
gyakorlására, betegek kezelésére, Reiki kör keretében meditációra és angyalkártya húzásra, igény
esetén. A soproni reiki klubból jönnek reikisek segíteni a kezelésekhez.
Jelentkezés és érdeklõdés a  Balfi Reiki Klubba és a Reiki tanfolyamra Huszár Lászlónál, a balfi
honlapon, vagy a Reiki honlapon (www.usui-reiki.hu).
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt: Homoki-Farkas Péter,

          tradícionális Reiki mester

A Castanea Egyesület és az Önkormányzat támogatásával

április 5-én  vasárnap 8-12 óra között

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT
hirdetünk.

Találkozás reggel 8 órakor a buszfordulóban, a Templom téren. Kesztyût , mindenki hozzon
magával, konténereket, szállítóeszközöket, mûanyagzsákokat  a szervezõk biztosítanak.
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A balfi Tagiskola a Petõfi Napok keretében,
tisztelegve a Költészet Napja elõtt is, a
közelmúltban tartotta meg már-már
hagyományosnak tekinthetõ versmondó
versenyét. A három tagú zsûri (Korán Mária
Emília, a tagiskola volt vezetõje, H. Nagy Cecília
és Huszár László a József A. Mûv ház
munkatársai) örömmel hallgatta végig és értékelte
az évrõl-évre színvonalasabb elõadásokat.
Három korcsoportban (I-II és III. osztályosok)
versengtek a kisdiákok. Az elsõ osztályosok közül
elsõ helyezést Kovács Kristóf ért el, a második
Kassai Ádám, a harmadik Boros Ákos lett. A
másodikosok versenyében Völgyes Bálint lett az
elsõ, második Paczári Dániel, a harmadik
Keméndy Kitti. A „nagyok” (a harmadikosok) közül
ezúttal Vinkovits Rebeka kapott elsõ díjat, a
második Tóbi Bettina, a harmadik Kvaszta
Mónika.
A díjazottaknak különös is gratulálunk, de
elismerés illeti meg az összes szereplõt és nem
utolsó sorban a felkészítõ pedagógusok
lelkiismeretes munkáját.

Versmondó  verseny
volt az iskolában

A II. BBB kiállítói:Balfi SE – a nõi és férfi csapat serlegei,MACISAROK  (A
Balfi Tagiskola I. osztályosainak gyûjteménye és rajzai, tanítónénijük
irányításával), Nagyné Samu Henrietta – mézeskalács,Terei Margit – képek,
Varga Csaba – fafaragás, Makk Istvánné, Gitta – festmények, Kincses
Ferencné -  képek és gyertyagyûjtemény, Bencze Julianna –képek és

maszktanulmány, Lévay Katalin terítõk,gyertyák és dísztárgyak, Bálint Gergõ fafaragó, Kovács Kristóf
– ifjú íjász, Varga Endréné, Erzsi, szalvéta, Vinkovits Rebeka szalvéta,Szabó Szilver rajzok, Kónya
Kristóf, rajzok, Jakab Nikolett – lovashobby, Weninger Borászat,Varga Endre sörösgyûjteménye,
Balfi Ásványvíz Üzem
A videón lejátszott filmeket Kovács Krisztián készítette, a bemutatott rövidfilmben Nemes István
Szüreti Napokról (2008) készült  filmjébõl is láthattak részleteket.

B B B  2 0 0 9 .

Közremûködõk: A balfi Tagiskola tanulói, akik Lázár Ervin: Vacskamati virágja címû darabját mutatták
be. Betanította:  Horváth Hajnalka, Szereplõk: Vacskamati: Vinkovits Rebeka, Mikkamakka: Tóbi
Bettina, Bruckner Szigfrid: Kvaszta Mónika, Ló Szerafin: Szalai Szilveszter, Aromõ: Kornfeind Ákos,
Szörnyeteg Lajos: Szalai Rebeka, Dömdödöm: Jakab Norbert, Virág: Keméndy Kitti
A Balfi Dalárda, (vez. Baader Erik), Kocsis János, Nagy Mercedesz, Makk Istvánné, Homoki-Farkas
Péter, A Dirty Dance Egyesület balfi kis- és nagycsoportja (betanította Tóth Andrea), Szalainé (Bözsike),
Foki Gábor, Kovács Ferencné, Körmendi Attila, Péter Géza, Bognár Szabolcs, Cserna Szilveszter,
Mihalik Tamás, valamint a Balfi Színjátszókör: Mese nincs c. elõadásával (írta és rendezte: Huszár
László) Szereposztás: Apa: Mihalik Tamás, Anya:Kincses Ferencné, Nagymama: Makk Istvánné,
Gyermek: Huszár Lászlóné, Piroska: Keméndy Csabáné, Farkas, gyermek, öreg néne: Bognár
Szabolcs, Depresszió, erdõkerülõ és pincér: Cserna Szilveszter. Díszlet: Szepes Péter.

Mindenki munkáját és részvételét köszönjük, BBB jövõre!

Hely hiányában itt képeket nem tudunk közölni, de Balf Honlapján a

rendezvényrõl készült felvételek megtekinthetõk!

Nagy siker volt
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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: sobaten@freemail.hu
 honlap: http://balf.sopron.hu

Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.

Új rovatunk
Egészség - betegség

Bafli Hanv Istók Horgász Egyesület
: 9494 S-Balf. Fertõ u.19. tel.: 06 30/910-

6437

MEGHÍVÓ
A  Balfi Hany Istók Horgász Egyesület

2009. Május 16-án

HORGÁSZNAPOT
tart a balfi kultúrházban.

Program:
8 órától halászléfõzõ verseny, melyen
bárki részt vehet. A halat és a tûzifát mi
biztosítjuk. A fõzõ eszközökrõl és a
fûszerekrõl az indulóknak kell
gondoskodni. Nevezési díj nincs. Mindenki
hozhat magával egy segítõt aki a fõzésben
nem vehet részt, csak a hal tisztításban,
és a tüzelésben.

Versenyzõnként
 2 db. pontyot és valamennyi

egyéb halat biztosítunk.
A kész halászlét szakemberekbõl álló zsûri
fogja elbírálni. A bírálat után a Világörökség
Napon megjelenõ vendégek fogják
elfogyasztani a mestermûveket. Este 20
órától Horgászbál, melyre mindenkit
szeretettel várunk!
A halászléfõzõ versenyre a nevezéseket
kérjük május 1-ig leadni, vagy a fenti
telefon számra, vagy a
kormendi.ati5@freemail. hu email címre,
az újság, a balfi honlap elérhetõségeire,
vagy a balfi kultúrházba.

Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót az új
rovatunk indulása alkalmából. Korábbi írásaimhoz
képest most teljesen új irányt céloztam meg .
Szeretném Önökkel megosztani az eddigi
tanulmányaim során szerzett tudásomat  és
személyes tapasztalataimat. Bevezetésképpen
engedjék meg , hogy elsõ alkalommal írjak egy keveset
az egész emberiséget érintõ súlyos problémákról. A
világ elsõszámú problémája az esztelen  pocsékolás.
Ez sajnos kihat környezetünkre és egészségünkre is.
Ugye, régen csak egy király volt, egy király élt a
palotában, s használta az erõforrásokat az
életfeltételeihez. De manapság minden ember
királyként akar élni és a földünk  ezeket az igényeket
nem képes kiszolgálni. Tudom kedves olvasó most
azt gondolja Önnek is  joga van jól élni. Igen!
Mindnyájuknak joga van jól élni. De nem mindegy,
hogy józanul, felelõsséggel, vagy esztelenül halmozni
és pocsékolni az élet adta - részben- természeti
javakat. A jövõnk ill. gyermekeink, unokáink jövõje a
tét. Félõ, hogy a fogyó viz az energiahordozók
kimerülése, az  elképesztõ mennyiségû felhalmozott
szemétmennyiség, az erdõk kipusztulása, a rákos
megbetegedések száma fogja kijózanítani az
emberiséget a hibás életfelfogásából. Személyesen
is sokat tudunk tenni környezetünkért és
egészségünkért Pl: növelni kell a manufakturák
presztízsét és az egyszerûbb élet  rangját is. Persze
nem könnyû annak aki a napi túlélésért harcol. Õ az
életéért mindent megtenne, ezért nehezen veheti
figyelembe a Föld túlterheltségét. Ha mi nem ilyen
helyzetbe vagyunk, tegyünk környezetünk
védelméért,egészségünk megõrzéséért, a betegségek
megelõzéséért. Segítsük embertársainkat
lehetõségeinkhez mérten,  itt nem elsõsorban az
anyagi segítségre gondolok, hanem  lelki támaszra és
szeretetre, törõdésre is. Neveljük módszeresen erre
gyermekeinket is, mert az õ jövõjük a mi felelõsségünk.
Kedves Olvasó következõ számunk témája az aktuális
tavaszi fáradtság és annak kezelése lesz.  Sok
egészséget  kívánok mindenkinek!

                                               Marika (nagyi)
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