BALFI HÍREK
X. é v f o l y a m

4. s z á m , 2 0 0 9. április

A tartalomból:
Részönkormányzati hírek
E g é s z s é g - b e t e g s é g
Egyházközségi

rovat

ABafli Hanv Istók Horgász Egyesület
a Világörökségi Nap keretében

HORGÁSZNAPOT
tart a balfi József A. Mûvelõdési Házban
2009. május 16-án szombaton 8 órától
Program:
8 órától halászléfõzõ verseny, melyen bárki részt vehet. A halat és a tûzifát mi biztosítjuk. A fõzõ
eszközökrõl és a fûszerekrõl az indulók gondoskodnak. Nevezési díj nincs. Mindenki hozhat magával
egy segítõt aki a fõzésben
WiKnem vehet részt, csak a hal tisztításban, és a tüzelésben.Versenyzõnként 2
db. pontyot és valamennyi egyéb halat biztosítunk. A kész halászlét szakemberekbõl álló zsûri bírálja el.
A bírálat után a Világörökség Napon megjelenõ vendégek fogyaszthatják el a mestermûveket.
20 órától

“KIFOGJUK AZ ARANYHALAT”
Horgászbál,
melyre mindenkit szeretettel várunk!
A halászléfõzõ versenyre a nevezéseket május 1-ig még le lehet adni a kormendi.ati5@freemail. hu
email címre, az újság, a balfi honlap elérhetõségeire, vagy a balfi kultúrházba.

A Világörökségi Napon lehetõséget biztosítunk az idelátogatóknak a balfi evangélikus
templom 18. századi, restaurált orgonájának, a Balf 20. századi történetét bemutató
állandó kiállításnak (mûv. ház.) és a Nemzeti Emlékhelynek a megtekintésére.

MÁJUS 31. PÜNKÖSD VASÁRNAP
hagyományos májusfa kitáncoló ünnepség és

SPORTBÁL
a kultúrházban!
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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 Önkormányzat rendes ülését 2009. április 22-én tartotta a József A.
Mûv. Ház tanácstermében. Az ülésen megjelent Farkas Gábor rendõr alezredes, a Soproni
Rendõrkapitányság vezetõje, valamint Nagy István városi fõkönyvelõ, osztályvezetõ. Az ülést Kocsis
János, a részönkormányzat elnöke vezette. Jegyzõkönyv vezetõ Tóthné Szommer Szilvia
részönkormányzati szakreferens volt.
Kocsis János köszöntõ szavai után a napirendi pontok elfogadására került sor. A kiírásban szereplõ
3. napirendi pontot csupán adminisztrációs-technikai jellege miatt a testület levette napirendjérõl.
Napirendi pontok:
1.
Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetérõl,
annak 2008. évi alakulásáról, a tett és a 2009. évre tervezett intézkedésekrõl. A leírt beszámoló
értelmezésében segített Farkas Gábor alezredes. Tájékoztatójában elmondta, hogy a Soproni
Rendõrkapitányság felderítési mutatója (48%) országos szinten is kiemelkedõen jó, a közbiztonsági
helyzet is hasonló. Ami problémát jelentett, a schengeni határokkal együtt megjelenõ - határokon
átnyúló - bûnözés, itt az osztrák rendõrséggel közösen igyekeznek megoldani az eseteket, és néhány
kisebb magyarországi ún. utazó bûnözõ csoport. Mint Farkas Gábor kapitányságvezetõ elmondta,
a vámõrség átszervezése folytán átmenetileg az állomány megnövekedett, de ez fokozatosan ismét
csökken a késõbbiekben, ami az anyagi gondok mellett sem mehet a munka rovására. A tájékoztatót
követõen a kapitány bemutatta a testületnek kíséretében lévõ Kertész Zoltánt, aki a Soproni
Rendõrkapitányság mûködési területén belül a balfi ügyekre figyel. Ezután a helyi problémákról
folytatott beszélgetést a testülettel a kapitány. Kiemelten szó esett a Fürdõ-soron a délelõtti órákban
folyamatosan jelentkezõ balesetveszélyes, szabálytalan parkolási problémák megoldásáról.A testület
a beszámolót hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
.
2.
Elõterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi Éves Beszámolójáról és a társaság folyószámla hiteléhez
kapcsolódó kezesség vállalásról. Ebben a napirendi pontban a József A. Mûv. Ház vezetõit is
meghallgatta a részönkormányzat és egyetértettek abban, hogy a Pro Kultúrához csatlakozás kedvezõ
eredményeket hozott. A testület az elõterjesztést hét igen szavazattal elfogadta.
3.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakáscélú helyi támogatásokról szóló
5/1999. (IV. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)Ezt a napirendi pontot technikai jellege miatt
a részönkormányzat levette napirendjérõl.
4.
Elõterjesztés a helyi közút és közmûépítésekrõl szóló 39/2000. (XI. 1.) rendelet módosításáról
(rendeletalkotás) Technikai jellegû módosítás, lényege, hogy építõközösségek támogatására nagyobb
lehetõség nyílik. A részönkormányzat 7:0 arányban az elõterjesztést elfogadta.
.
5.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint
pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás). Errõl a napirendi pontról Nagy István osztályvezetõ
adott részletes tájékoztatást, és válaszolt a felmerülõ kérdésekre. (A zárszámadási rendelettervezet
részletesen Sopron honlapján megtekinthetõ.) A testület a rendelettervezetet 7 igennel tartózkodás
és ellenszavazat nélkül támogatta.
Végül a 6. „Egyebek” napirendi pontban aktuális kérdéseket tárgyalt a részönkormányzat. Ilyenek
voltak pl. a kisebb útjavítások. (Bozi utca.)
.

Balfi Hírek 10. éve
a lakosság szolgálatában
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Kutyatartók
figyelmébe!
Kivonat Sopron MJ. Város 34/2008. sz.
rendeletébõl
12.§.

Képek a
locsolóbálról
(cikkünk az 5. oldalon)

(3) Minden, 2008. december 1. után született
ebtartós egyedi azonosíthatóságát az állat
tulajdonosa/tartója az eb 3 hónapos
életkorának betöltése után, legkésõbb az eb 6
hónapos életkorának eléréséig köteles
mikrochip behelyezésével biztosítani.
(4) A 2008. december 1. elõtt született eb egyedi
azonosítahtóságát az állat tulajdonosa/tartója
köteles legkésõbb az eb 2009. évben
esedékessé
váló
veszettség
elleni
védõoltásának beaadásáig, illetve beadáskor
mikrochip behelyezésével biztosítani.
Tisztelt Ebtartók!
Mint bizonyára tudják, Sopron MJ. Város
Önkormányzata rendeletet alkotott a kutyák egyedi
megjelölésérõl (mikrochippel való ellátásáról),
mely itt olvasható. A rendelet értelmében 2009.
dec. 31-ig minden kutyát chippel kell ellátni és
regisztrálni. Az az ebtartó, aki ennek a
kötelezettségének a fenti határidõig eleget tesz,
annak az önkormányzat a mikrochipet
díjmentesen biztosítja, csupán a beültetés
költségét kell kifizetni. A beültetés és regisztrálás
vagy az állatorvosi rendelõben, vagy az állattartó
telephelyén végezhetõ el, költsége (chip nélkül)
3500.- Ft.
Dr. Pintér György jogosult körzeti állatorvos
havonta fogadóórát tart a balfi József A.
Mûvelõdési Házban (Fõ u. 27.), legközelebb
2009. május 13-án szerdán 17 órától, ahol
bõvebb felvilágosítást kaphatnak, idõpontot
egyeztethetnek a chipek beültetésével
kapcsolatban, illetve bármilyen állategészségügyi
probléma megbeszélésére lehetõség nyílik.
Addig is dr. Pintér György elérhetõségei: Tel.:20/
3464545, web: drpinter-tierarzt.hu

Májusfa állítás
Idén a sok májusi rendezvényre, bálra való
tekintettel külön ünnepélyt nem rendezünk Balf
májusfájának felállításához. Úgy.mint a májusfák
többsége, ez is csendben, titokban kerül a helyére,
remélhetõleg mindnyájunk örömére.
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Vasas
Istvánné, a
házimozi
nyertese
Tombolválogatók
A Csiszár
Duó és
Kriszti jó
hangulatot
teremtett

Egyházközségi rovat
Ebben a gyönyörû, koranyári idõben, amikor a természet újra és újra az élet lombos és virágos
illatával vesz körül bennünket, és amikor megünnepeljük az élet igazi csodáját a föltámadást, akkor
figyelmünket elvonja, örömünket elhomályosítja, egy folyamatosan végigvonuló félelem és aggódás.
Évek óta mondják rólunk, hogy depressziós nép lettünk, reményvesztett keresztények, de az utóbbi
években igenis hozzá lehet tenni, hogy elkeseredett – vagy éppen közömbös a viselkedésünk.
Ez lenne a tavasz öröme? Ez lenne a Húsvéti ünnepek kellemessége?
Most húsvétkor – még ha valamennyivel többen jelenünk is meg templomainkban – fenti
gondolatainkhoz nyugodtan hozzátehetem még azt is, ami az ÖRÖK ÉLETET és a jövõnket illeti –
nem sértésképp: hitünket vesztettek lettünk!!!
Hol van a lélek, a vallásosságunk derûje a többi ünnepen? – Hol van a minden-vasárnapos húsvéti
örömünk? – Hol van a hétköznapjainkban a kiegyensúlyozottság, hogy minden munkánkat,
imádságunkat, minden betegségünket, bajunkat, minden tanulásunkat a föltámadás fényénél tudnánk
végezni? – Hol van a remény, amelyet elõször a kolosszei hivek halottak és olvastak…
„ Krisztussal együtt ti is föltámadtatok!” Jól mondom FÖLTÁMADTATOK! Nem furcsa? Most így
hallani múlt idõben „föltámadtatok.” Hiszen naponta mással se találkozunk mint halállal: százával,
ezrével sodorja az embereket a földrengések, közlekedési balesetek, a súlyos betegségek vissza
nem fordítható folyamata .. SÕT ezt a nagybeteg TÁRSADALMAT /gazdasági, politikai, erkölcsi
tekintetben/ alig-alig lehet tovább rontani…
Ezen leginkább akkor döbbenek meg, amikor keresztényeknél konkrét esetekkel találkozom: ha
valaki ilyen-olyan betegségben meghalt és a hozzátartozók –lelkileg- elhanyagolták az utolsó óráiban,
de még arról sem gondoskodnak, hogy valamikor EGY MISÉT kérjenek azért aki annyi jót tett
velük…
Hol itt a baj? Miért probléma ez? Válaszom: - ELVESZTETTÜK az örök életbe vetett HITÜNKET.
Menjünk csak ki temetések után egy friss sírhoz, nézegessük kíváncsiságból a gyakran 30-40
koszorút vagy csokrot, melyeket a mi vidékünkön nagyjából keresztények ajándékoztak a szegény
halottnak. Olvassuk le: „Emléked örökké él!” Kiben? Aki hamarosan követi…. Vagy „Utolsó üdvözlet!”
Kitõl? Soha nem akarsz vele találkozni? Még egy: „ Soha nem feledünk” - Kicsit tovább tart, mint a
koszorú frissessége…
Láttatok-e olyant, amelyre az volt írva: TALÁLKOZUNK! Vagy: Nem sokára együtt leszünk!
Húsvéti hitünket Lázár testvérének szavaival jó lenne fölgyújtani. Így szólt Jézusnak: - Tudom Uram!
Hiszem, hogy föltámad az utolsó napon!
És mi minden halottunktól a föltámadás reményében búcsúzunk.
Ez a remény csak azok számára megalapozott akik a HUSVÉTBAN hiszik, hogy amiként Isten
igazságot szolgáltatott az elsõ húsvét hajnalán, ugyanúgy igazságot szolgáltat a történelmünket
átszövõ egyéni és társadalmi igazságtalanságokért, az ártatlanok szenvedéseiért! Lesz végsõ
jóvátétel, mert hiszünk az igazságos és szeretõ Istenben, hogy minket nem pusztulásra, depresszióra,
közömbösségre, hanem föltámadásra és örök életre rendelt.
Balf, 2009.04.20.

Németh Antal tb. esperes plébános

Ez történt a közelmúltban
Nagy sikerrel és élénk érdeklõdés mellett rendeztük meg
szokásos költészetnapi programunkat, melynek
keretében ebben az évben Kövesi György: Szellõztetett
epizódok c. könyvének bemutatójára került sor.
(Részlet a könybõl a 8. oldalon)

Ugyancsak a Költészet Napjának keretében szép és
tartalmas mûsor részesei lehettünk a nagycenki iskola
aulájában.Köszönet érte Szabó Attila igazgató úrnak.
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2009-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel
csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az
egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány,
társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített
alap javára juttathatja.
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy
a 2006. évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt
elõirányzat javára adományozhatja.
A lezárt borítékot a 2008. évrõl szóló személyi jövedelemadó
bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az
adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor
mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele.
Ha az Ön 2008. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges
adatokkal ellátott borítékot 2009. május 20-áig a munkáltatójának
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt
továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a borítékot a
ragasztott felületére árnyúlóan saját kezûleg írja alá!

1
%

Itt levágandó!

LOCSOLÓBÁL 2009.
Mintegy kétszázan szórakoztak
kitûnõen a Balfi Kulturális
Egyesület szervezésében immár
második alkalommal rendezett
Locsolóbálon Húsvét vasárnap.
Mint Nagy Balázs, az egyesület
elnöke elmondta, a költségek
kifizetése után még némi kis
pénz is maradt a
k ö v e t k e z õ
rendezvények
megvalósításához.
Valóban dilemma
volt,
hogy
a
nagyobb
költséggel
járó
sztárvendég
meghívása
vállalható-e, de mint a példa
bizonyította, Bunyós Pityu jó
hangulatot teremtett és sokan
voltak rá kíváncsiak. Persze volt
minden egyéb, mi szem-szájnak ingere: jó zene a Csiszár Duó és Kriszti
tálalásában, gyors és normális árakon dolgozó büfé, tombola, és nem
utolsósorban a fõdíj-játék. A fõdíjat, egy komoly értékû házimozi rendszert,
melyet a véletlenszerûen húzott belépõjegyek sorszámai alapján
sorsoltunk ki, Vasas Istvánné nyerte Kisbalfról. Gratulálunk!
A Balfi Kulturális Egyesület ezúton is köszöni a segítséget a tombolát
felajánlóknak, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a
bál sikeréhez.
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A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja ki
az
újságból
és adja le
a leírtak
szerint!
Itt levágandó

Figyelem!
Kedves Balfiak! Kedves Balfot Szeretõ Polgárok!
A Balf Alapítvány azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz, hogy
a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyi jövedelemadójuk
1%-át az Alapítvány számára szíveskedjenek felajánlani. A közhasznú
alapítvány munkássága már ismert mindnyájuk elõtt. Nincs olyan
megmozdulás vagy rendezvény településünkön, amiben ne mûködnénk
közre, nem vennénk ki részünket akár anyagiakban, akár tevõlegesen.
Többek között, hogy ezt az újságot Önök havi rendszerességgel
ingyenesen kézhezkapják, az is nagy részben az alapítványi
támogatásnak köszönhetõ. Kérjük, ezért ne feledkezzenek meg rólunk
és adják le ki-ki munkahelyén
vagy az önadózók
jövedelembevallásukhoz csatolják azt a már kitöltött szelvényt, amit a
Balfi Hírekbõl is kivághatnak. Ld. fent.
Köszönettel a Balf Alapítvány Kuratóriumának nevében:
Foki Gábor elnök

Ajánló: Megjelent Fajkusz Attila és
zenekarának CD-je “Anno...” címmel!
A Balfon is jól ismert együttes, igényes népzenét
hagyományörzõ zenét tartalmazó CD-je
megvásárolható Fajkusz Attilánál, az iskolában!
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S P O R T H Í R E K
03.15. Sopronhorpács – Balfi SE 1:1 Góllövõ: Boda Gergõ
Tartalék: 1:2
03.22. Balfi SE - Sopron Boys 7:2 Góllövõk: Varga Márió 2,
Bognár Attila, Herbszt Róbert, Horváth Zsolt, Bognár Gábor,
Katona János
0329. Fertõszéplak – Balfi SE 1:5 Góllövõk: Katona János 2,
Baán László, Reichardt László, Bognár Attila
04.05. Balfi SE – Zsira 3:1 Góllövõk: Varga Márió, Bognár Attila, Herbszt Róbert
Tartalék: 2:1
04.12. Kópháza – Balfi SE 2:4 Góllövõk: Herbszt Róbert 2, Varga Márió, Bognár
Attila Tartalék: 2:1
04.19. Balfi SE – Sarród 8:0 Góllövõk:Bognár Attila 3, Herbszt Róbert 3, Katona
János 2.
Az eredmények magukért beszélnek.

VESSZÕ ÁGNES VERSEI
Vesszõ Ágnes (asszonynevén Balázs Károlyné)
költõ a következõket írja magáról: „38 éves vagyok,
17 éves koromig Nagycenken éltem szüleimmel,
testvéreimmel és húsz éve élek férjemmel
Fertõbozon, Kisbozon. Két lányunk van, Ági és
Kármen. Tíz éves korom óta írok verseket, 13 éves
voltam, amikor elõször jelentek meg lapokban,
Szabó Attila bíztatására. Több antológiában
szerepeltem, és van saját kiadású, önálló
verseskötetem is. Írásaimmal az emberek szívét
szeretném megérinteni.”
Vesszõ Ágnes két éve már bemutatkozott Balfon
is. Most legutóbb Nagycenken együtt ünnepeltük
a Költészet Napját. Kérem, fogadják szeretettel
rendkívül érzékeny, szeretet, szépséget sugárzó
verseit. (A. szerk.)

Kérlek
Kérlek, mondd
Neked a költõ szava mennyit ér?
Tudod azt, amit nem láttál,
Csak éreztél?
A költõ szava égig ér!
Onnan hullik öledbe,
Hogy vidd és szívedben õrizd
A jót s vele élj!
Kérlek, mondd
Mi kell még?
Nekem elég, hogy adhatom,
A sorokban élhetek.

Egyszer
Rózsa voltam én,
Hogy neked nyíljak.

Szereted
A rímek pattogó-roppanó szavát?
Érted
Az érzelmek libbenõ-lobbanó dalát?

Egyszer ember voltam,
hogy utánad szóljak.
Egyszer kõ voltam,
hogy érted sírjak.

Ha már csak egy gondolat
Téged megérint,
És telik a pillanat, így, velem,
Talán már nem hiába éltem.

Egyszer álmod voltam,
Hogy álomképben is rád mosolyogjak.
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Egészség-betegség
Kedves Olvasó! Gyönyörû pár hetet hagytunk
magunk mögött, és remélem, még több szépséggel
ajándékoz meg bennünket a természet az
elkövetkezõ hetekben is. Minden évszak gyönyörû,
de a tavasz hozza számunkra talán a legszebb
élményeket a természet csodáival a megújulás
erejével. Sajnos ezt nem mindnyájan tudjuk élvezni,
mert sokaknak keseríti mindennapjait meg a nehéz
élethelyzet, vagy az úgynevezett tavaszi fáradtság.
Minket, falusi embereket talán ez nem is érint annyira,
mint a városlakó honfitársainkat, akiknek nincs
módjuk, nincs környezet adta lehetõségük annyit a
szabad levegõn tevékenykedni, kertet gondozni stb.
Nekik ajánlom elsõsorban a napi legalább egy órás
sétát, a sportot kedvelõknek a futást, biciklizést a
szabad levegõn, lehetõleg minél távolabb a városi
túlterhelt levegõtõl. Akinek ehhez nincs kedve, de
olyan szerencsés helyzetben van, hogy van otthon,
vagy baráti körében mágneses tér terápia készüléke,
ezt naponta nyolc percre vegye igénybe, ezzel
inspirálja vérkeringését. A mágneses impulzusok
tágítják az ereket, oxigénnel töltik fel a vért és
sejtregenerálódásra serkentik a szervezetünket. Ami
a legfontosabb töltsük fel kiürült raktárkészletünket
vitaminokkal, ásványi anyagokkal, hogy erõsítsük
immunrendszerünket. Szedjünk minden nap C
vitamint legalább 5oo mg-os dózisban, mivel tavalyi
elraktározott almáinkban ez már csak nagyon kis
mennyiségben található meg. Együnk naponta pár
szem diót (ez természetes E-vitamin forrás) ami
nagyon ízletes pl.: kenyérre kent sajttal, amivel
kalcium igényünket is kielégíthetjük. Igyunk sok
folyadékot, elsõsorban ásványvizet és gyógyteákat.
Reggeli ébredéskor nyújtózkodjunk jó nagyokat az
ágyban, esetleg felfrissíthetjük magunkat egy
ötperces zuhanyfürdõvel is. Nem utolsósorban
gondolkodjunk pozitívan, segítsünk rászoruló
embertársainkon, így erõsítsük lelki egészségünket
is. Fordítsunk gondot a megelõzésre, mert a
betegségeket könnyebb megelõzni, mint gyógyítani.
Természetesen, ha hosszantartó (2-3 hét)
betegségérzetünk van, forduljunk szakorvoshoz, de
ha erre mód van természetgyógyász-szakorvoshoz,
aki holisztikusan tudja szemlélni, kezelni
betegségünket. Befejezésül álljon itt egy régi szlogen
miszerint : “ Ép testben ép lélek lakozik” . Jó
egészséget kívánok Mindenkinek! Marika (nagyi)

Kövesi György:

Szellõztetett epizódok
(Két részlet a Balfon bemutatott könyvbõl)
A költõ, író kivételes hatalmat kapott a
természettõl. Varázslatos erõt, melynek
segítségével behatolhat a lélek rejtett világába.
Zárakat nyit és rejtett szentélyekbe zár. Ez
az erõ finom rezgésû melódia, amelynek
leheletszerû érintésére megnyílnak a lélek
lakatolt redõnyéi.
A legtöbb ember csak a lélek kapujáig hatol.
Ott kopogtat, csenget és várja a bebocsátást.
Azonban a szabad szó nehezen hallható. A
kíváncsiskodó elõtt azért nem, mert a
személyiség finom szemérmességgel
zárkózik el a közszemlére-tevés piaciassága
elõtt. Van-e varázsszó, amely a kapukat nyitja?
Csakis azok hallják e “varázsszót”, akiknek a
lelkén
keresztül
megtisztultan,
megnemesedetten folyik át az élet, és
akiknek a lelkében derûs fényt kap még a
sötét tónusú, ködös, tragikus végzõdésû
valóság is.
Ó, de fáj, hogy az élet mindig mást ígér és
mindig-mást ad. Ó, de fáj, hogy nagy az ígérete,
de valójában kevés a valósulása. Ó, de fáj, hogy
a szépség aranyesõjében fürdik meg
képzeletünk elõtt minden és a szegénység
koldusruháját veszi fel, mire hozzánk elér. Ó,
de fáj, bár tudjuk ezt, és mégis mindig de fáj,
de mindig egyformán és mindig ugyanúgy fáj.
Kevés ehhez a lét tartama, mert ebben az
örökkévalóság vágya sír, ami pedig nem a föld
emberéé, nem a halál hordozójának hatalmáé.
Néha olyan jó kiesni a szerepeinkbõl. Tanítunk,
oktatunk, nagy terveket hordozunk, minden
mozdulatunkat, hivatásunkat a fegyelem feszes
vigyázata, minden pillanatnak öntudatbalobbanása korlátozza, fegyelmezi, vezeti,
irányítja, élteti és kormányozza. Sokszor nehéz
lesz,
sokszor
kemény,
elfárasztó,
összeroskasztó.
És ilyenkor jó letenni a szavak gõgjét, a
magatartás szigorúságát, jó letenni a
nagyságot, és lenni önmagunk egészen, most
csak önmagunk vagyunk, jó kicsit embernek is
lenni, jó melegséget is kapni, jó kissé elbújni
önmagunk folytonos kritikája elõl és élvezni a
függetlenséget, a szabadságot. Jó hagyni azt,
ami sír, ami vágyódik, ami megmarad örök
gyermeknek mibennünk. Jó eljutni a meztelen,
de megérett lélekhez. Hölgyeim és Uraim, most
a függöny kicsit legördül, s úgy marad.

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, a Balf Alapítvány
támogatásával, a soproni FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Nyomdájában, 400 példányban
Felelõs vezetõ: Földes Tamás üv. igazgató
Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: sobaten@freemail.hu
honlap: http://balf.sopron.hu - médiapartenerünk: www. fertopart.hu
Tel: 06/20 – 587-3439 (naponta 18 óra után hívható)
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