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Szép volt, köszönjük Balfiak!
A szervezõk nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
bármilyen módon elõsegítették a rendezvény sikerét. A lapzárta köt minket,
hogy a Balfi Híreket idõben kézhez kaphassák kedves Olvasóink, ezért a
részletekrõl következõ számunkban írunk, lehetõleg mindenkinek személy
szerint is megköszönve a segítséget. Mi, ez a maroknyi szervezõgárda, a
lehetõségek határain belül mindent megpróbáltunk elkövetni a sikerért,
ám minden erõfeszítésünk hiábavaló lett volna, ha Önök nem készítenek
madárijesztõket, nem készültek volna már hetek óta annyian a felvonulásra
sem anyagiakat, sem idejüket nem kímélve, és nem jöttek volna el a
rendezvényre. Szerencsére sokan érzik szívügyüknek a Szüreti Napokat:
azt hisszük, nagyon jól sikerült a program és jól szolgálta Balf hírnevét,
fejlõdésének ügyét.
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Olvasóink írták

Igaz mese
- Ha az ember új hazát vagy otthont választ magának és beköltözik egy városba vagy
faluba, azon igyekszik, hogy megszeressék, vagy legalább elfogadják, hogy az ember
igazán otthon érezhesse magát.
Ön nem így gondolja, rendõr bácsi?
Emlékszem, amikor gyerek voltam, a mi utcánkban is lakott egy rendõr bácsi. Tartottunk
tõle, de mégis felnéztünk rá. Tiszteltük, mert tekintélye volt. Tudtuk, azért van, hogy a
rendre és miránk is vigyázzon. Pedig akkor õ még nem ismerte a jelszót: „Szolgálunk és
védünk.”
Csendesen elsétált a ház elõtt, érdeklõdött néha, nincs-e valami gondunk, amit esetleg õ
orvosolhatna. Késõbb autót kapott. De nem lett öntelt, agresszív, nem élt vissza a
hatalmával és nem rúgta fel sem az emberi, sem a közlekedési szabályokat.
Nem akart útkeresztezõdésben jobbra kanyarodó autót jobbról elõzni, idõs embereknek
anyagi károkat okozni, s aztán gúnyosan nevetni.
Ugye, fiatal rendõr bácsi, Önnek egy új törvényt alkottak, vagy netán alkotott magának?
Még szerencse, hogy – remélhetõleg - csak egy alkalomra, mert akkor mostanra sok-sok
sérült autó közlekedne, fõleg az Ön szûkebb környezetében.
A mundér becsületét nem így kell megvédeni, ahogy ön tette, hanem példamutatással!
Ugye, ott nem soroltunk be, ahol nincs hova besorolni. De Ön még fiatal. Sokat fejlõdhet,
tanulhat, ami feltétlenül kell ahhoz, hogy egymás mellett éljünk, közlekedjünk. Például
emberséget, türelmet, toleranciát, intelligens reagálást és nem utolsó sorban a közlekedési
szabályzatot.
Ugye ismeri a mondást? „Csak annyi tiszteletet várhatsz másoktól, amennyit te is adsz.”
- nagyi -

Apró, de fontos hírek
2007. szeptember 13-án csütörtökön 17 órától Sopron MJ. Város Kögyûlése közmeghallgatást
tart. Az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselõi közérdekû kérdéseket és javaslatokat
tehetnek.
*
A Részönkormányzat a nyári szünet után szeptembertõl ismét a hónap elsõ szerdáján tartja
fogadóóráját a Polgármesteri Hiv. Kirendeltségen (Fõ u. 27.)
*
Megkezdõdött a Mûvelõdési Ház udvarának és hátsó részének felújítása, remélhetõleg még ebben
az évben kulturált környezet várja ezen a területen is a közönséget.
*
A Balfi Dalárda szeptembertõl próbáit a Mûvelõdési Házban tartja.
*
Több Olvasónk reklamált, hogy nem kapott Balfi Híreket. A következõkben jobban odafigyelnek
erre a terjesztõk. Mivel az újság sokak érdeklõdésére tart számot, úgy tûnik, hamarosan
növelnünk kell a példányszámot is.
*
Októberig egy fõ közmunkás is rész vesz a közösségi feladatok ellátásában.
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Hastánc tanfolyam

Az igazi demokrácia
tisztességes

Szeptember hetedikén, 17 órakor újra indul a
hastánc tanfolyam a József A. Mûv. Házban.
Szeretettel várjuk a régieket, de várunk sok új
jelentkezõt is, mert semmirõl sem maradtak le,
hiszen a képzés folyamatos. Természetesen a
tanfolyam célja nem az, hogy profi
hastáncosokat képezzen (bár erre is van
lehetõség), hanem elsõsorban mozgás,
egészségmegõrzés, tánctudás, egyszóval
képességfejlesztés. A tanfolyamot az a Balogi
Szilvia vezeti, akinek profi produkcióját a szüreti
napok színpadán is láthatták!

Újabb, de korántsem új, hanem jól ismert és
szerintem nagyon rossz, tévútra vezetõ
tendenciák bukkantak fel a magyar közéletben.
Konkrétan és kifejezetten a spicli- és
besúgórendszerre gondolok, ami korábban
elsõsorban politikai célzattal mûködött. Ma
egyre inkább gazdasági és úgymond
„rendészeti” céljai vannak és nyomokban már
látható.
Az állampolgári bejelentések lehetnek
hasznosak és fontosak egy egész közösség
számára, segíthetik a hatóságok munkáját, de
csak akkor és csak akkor, ha észrevételét a
bejelentõ nem alattomos módon, (anyagi vagy
helyzeti elõnyök megszerzése érdekében, vagy
a személyét ért sérelem megtorlására)
névtelenül, hanem nyíltan vállalja. Ugyanis a
cél a törvényesség és a rend betartása, ez
mindnyájunk érdeke: csak úgy léphetünk
elõbbre bármiben, ha pontosan tudjuk a
lehetõségeket és szabályokat. De, igen tisztelt
hatóságok! Az bizony elszomorító, ha bármelyik
hivatali szervezet úgy próbál megélni, hogy
anonim, notórius vagy éppen rosszindulatú
beszaladgálók és betelefonálgatók, esetleg
beirogatók észrevételeibõl kíván akár csak kis
részben is prosperálni. Ha véleményem vagy
észrevételem van, azt vállaljam nyíltan a
közösség és az érintettek elõtt, annak összes
ódiumával, esetleges kellemetlen szituációival
együtt. Ez alól talán csak egy kivétel akadhat:
a súlyos bûnügyek köre, ahol a bejelentõnek
komoly oka van félni, de még ez sem egészen
és minden esetben igaz, hiszen a hatóság
feladata (volna), hogy ebben az esetben is teljes
körû védelmet nyújtson. Egy állam, egy ország
csak úgy várjon el tisztességet a polgáraitól,
ha maga is tisztességes és gerinces: a névtelen
jelentgetõk észrevételeivel érdemben
foglalkozni nem szabad. Egy valódi
demokráciában ugyanis nyíltan vállalhatom az
arcomat, nem kell félnem, ha észrevételem,
véleményem van bármirõl.

Színjátszó körbe
keresünk tagokat!
Itt a nyár vége. Mint korábban is írtuk,
szeretnénk létrehozni a Balfi Színjátszó
Kört. A szándék ehhez viszont kevés, bár
néhány jelentkezõ már van, szükségünk
volna olyan balfiakra, akik szívesen állnának
közönség elé. A próbák a mûv. házban
volnának, heti egy alkalommal, elõzetesen
megbeszélt idõpontban. A résztvevõk az
éppen aktuális elõadás begyakorlása elõtt és
közben színpadi ismereteket, beszéd- és
mozgástechnikát is tanulnának.
Terveink szerint rendszeres fellépést és jó
kis közösséget, szeretnénk biztosítani a
„társulat” minden tagjának.
Felnõttek jelentkezését várjuk, korosztálytól
függetlenül! Jelentkezni a mûv. házban,
vagy az újság címén és a 20/5636092-es
telefonszámon lehet!
Alakuló ülésünkrõl a jelentkezõket
személyesen értesítjük, a próbák október
közepétõl (a szüreti munkákat követõen)
kezdõdnek.

(h)l

Kis és nagy iskolások! A tanév kezdetén
sok sikert, eredményes tanulást kívánunk!
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Mikor a postás utoljára
csenget
Legalábbis az a postás, akit mindenki csak Teri
néniként ismer. Már kora reggel hallani lehetett,
ahogy közeledik: nem csak csöngetett, de nevén
szólítva a küldemény címzettjét, be-be kiabált
a kapukon, hiszen jól tudta, hol nem szól a
csengõ, vagy ha éppen nem jött ki senki, de
láthatóan otthon voltak, azt is tudta a tulajdonos
valószínûleg hátul, a kertben dolgozik.
Tizennégy éven keresztül, esõben-hóban,
kánikulában hordta a küldeményeket.
Szeptember elsejétõl nyugdíjba megy, átadja a
helyet a fiatalabbaknak.
- Miért a döntés?
- Elfáradtam. Hatvankilenc éves vagyok,
csak nyugdíjazásom után, ötvenhárom éves koromban (korábban is emberekkel
foglalkoztam mindig) vállaltam el a kézbesítést. A nyugdíj mellé jól jött ez a jövedelem,
ebbõl tudtam bevezetni a gázfûtést, egy kicsit rendbe tenni a házat, ahol lakom.
Szerencsére az egészségemmel nem volt gond, jól bírtam a terhelést. Nagyjából így
van ez a mai napig is, a munka a mindenem, de aztán arra gondoltam, hogy azért a
korral járó kisebb-nagyobb panaszok és a közeledõ tél miatt most már abba kell
hagynom. A síkos utakon való biciklizés már nem igazán nekem való.
- Szerette ezt a munkát?
- Nagyon szerettem, és fõként azért, mert szeretem az embereket. Szinte minden család
gondját-baját és örömét is ismertem, tudtam ki beteg, ki szorul segítségre. Mióta a
számítógép, a mobiltelefon, a bankkártya így elterjedt, kevesebb lett a magánlevél, a
pénzküldemény. Feladatom jelentõs részét a számlalevelek, hivatalos küldemények,
reklámanyagok terjesztése tette ki, mert már a nyugdíjak egy része is bankszámlára
érkezik, a helyi napilap kézbesítése szintén más úton történik. Szóval, sokan
viccelõdtek is már velem, hogy szinte csak „hosszú borítékot” hozok…
- Milyenek lesznek a „tényleges” nyugdíjas napok?
- Hát az elején biztosan furcsa lesz, hogy nem csörög kora reggel az óra, nem kell a
szokásos reggeli magán- és postás-szertartásokat elvégezni. De teendõm van elég a
ház körül, nagy a család is, a gyerekek, unokák jönnek, több idõm lesz velük foglalkozni.
Esténként pedig változatlanul – ahogy eddig is, ha jó idõ van, kiülök a kispadra az
utcára, elbeszélgetünk az utcabeliekkel, arra járókkal.
- Milyen volt a kapcsolata az emberekkel?
- Általában nagyon jó, úgy érzem, engem is szerettek. Persze, mindenkinek mindenben
nem lehet eleget tenni, mégis azt hiszem, komoly konfliktusom nem volt. Kivéve talán
a kutyákat – de hát ez köztudott, a postásokat valamiért nem szívelik. Pedig én
szeretem õket, nekem is van, volt is mindig.
Egy színfolttal, egy érdekes, színes személyiséggel lesz kevesebb a hétköznapi utcakép
Balfon. De Teri nénivel továbbra is találkozhatunk az utcán, boltban, rendezvényeken: most
már a saját életét éli teljes egészében. Hosszú és szép, egészségben, erõben eltöltött
nyugdíjas éveket kívánunk neki mindannyian, eddigi odaadó, pontos munkáját köszönjük.
(H.L)
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Huszár László

A farkasok halhatatlansága

OLVASNIVALÓ

(Fabula rasa)
Mint régóta tudjuk, az erdõ nagy, kerek és végtelen. Mármint annak, aki nem keresztülkasul járkál át rajta, hanem mindig a peremén megy körbe-körbe. Az egész csak nézõpont
kérdése. Ebben a hetedhét (az mennyi?) erdõben élt egy farkascsorda. Nem is volt semmi
baj velük, élték a szokásos életüket és ha ez így is maradt volna, most nem kellene példálózni.
De kell, mert itt vagyok én, aki találkozott a bajjal meg a billentyûzettel és a farkasokkal.
Addig egész jól ment minden, míg – éppen a kiskölykök megszületése utáni napokban –
valami irdatlan fényesség támadt. Játszott a fény az ágak leveleivel, millió tükröt alkotott a
fényes levelekbõl, ez százszorosan verõdött vissza az apró tó nyugodt hullámairól. ahová
egyébként a csapat inni járt egy-egy bõséges zsákmány után.
- Megszületett az Eszme!- mondta a falkavezér, de maga sem volt tisztába vele, mi is
lehet az a valami.
- Megszületett az Érzés! – mondta a legerõsebb nõstény. Sejthetett valamit, ahogy a
még vak kölykök bundáját nyalogatta, de csak egész halványan derengett benne,
nem is annyira a fejében, mint a szíve táján.
A csapat persze egy szót sem értett az egészbõl. Ám az õsi törvények belülrõl kényszerítették
õket az erõsebb igazának elfogadására. Ezért aztán szegény kis kölykök éjszakánként
csak azt hallották, amikor a telihold alufóliába öltöztette a tájat: - ÚÚÚÚÚÚÚ megszületett
az Eszme ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ megszületett az Érzés !!! — ( A nõstények esetében
több
az
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ)
Nem sokkal az események kezdete után az alom lassanként megelevenedett, a kölykök
egyre többször kibújtak az odúból és egyre ritkábbá váltak azok az édes tejfolyamok, amik
odabent magát a létezést – mint legfontosabb tulajdonságot – jelentették.
- Egy kölyök csak egy kölyök – mondta az egyik hím, amikor az egyik belepottyant a
partoldal meredélyérõl a vízbe és az anya utána vetette magát ijedten.
- A kölyök a jövõ – válaszolta vissza megrázva vizes bundáját az anya, és meghatódott,
mert nem tudta mit mondott és amirõl nem tudjuk mi az, az mindig fenséges, felemelõ
és megható.
Ezen aztán összekaptak egy kicsit. – A hús a jövõ! –kiáltotta dühösen a falkavezér. – Hús
nélkül nincs ÚÚÚÚÚÚÚ! – De kölykök nélkül se! – válaszolta párja. –ÚÚÚÚÚ nélkül se
kölök se hús - morogta békülékenyen a kan.
A száradó kölyök csak figyelt, míg a többiek a fûben döglöttek nyelvüket lógatva, mint
unatkozó milliomosok villájuk kertjében. és milliomosok voltak és volt villájuk és kertjük és
úszómedencéjük, négy tappancsunk négy limuzin.
Bár ne figyelt volna szerencsétlen. Nem elég, hogy az anyatejjel szívta magába az Eszmét
és az Érzést, most már sorskérdésekkel szembesült, noha még nem tudta.
Késõbb az információözön már-már elöntötte, mint esõ az odút, de orrát feltartotta és
gyõzte.
- Nyel is, marad is – ismerte fel a sánta közmondásba oltott aktuális törvényszerûséget,
amit akkoriban is kormányrendeletnek hívtak.
- Sir (szõr) anya, sir (szõr) apa, éhes vagyok!!! – rítta volna, - Szeressetek! – De nem
mondta, mert nem ismerte a szõranya fogalmát, mint ahogy a lordok házát sem.
Így csendben, békében telt néhány esztendõ, bár azért tanulságok és élmények akadtak
addig is. Mert ugye a csend és a béke a falkának ostoba és unalmas dolog, harc kell,
hatalom kell, meg csak úgy akarok, meg csak úgy kell, meg kell. De az ifjonc a békét és
csendet szerette, egyre kevesebbet vett részt a falka hagyományos játékaiban, inkább mint
külsõ munkatárs egy vidéki televíziónál – szemlélte az eseményeket. Aztán éhendöglött.

A hónap gondolata:
„Nem az az erõs, aki soha nem bukik el, hanem aki
mindig fel tud állni.”
Machiavelli

Sikeres nyílt nap a Weninger
Pincészetben
Sok érdeklõdõ volt kíváncsi a Weninger
Pincészetre, hiszen a balfiak idáig csak sejthették,
milyen munka folyik a modern épületben. Az
érkezõ vendégeket csoportonként kalauzolta
végig a pincemester és a tulajdonos a
technológiai folyamaton, bemutatva a rendszer
mûködését. A szakemberek válaszoltak a
jelenlévõk kérdéseire, majd lehetõség nyílt a
pincészet
borainak
kóstolására
az asztalnál,
ahol borkorcsolya-falatok is várták az érdeklõdõket.
A jó kapcsolatok jegyében Balf részérõl Huszár
Lászlóné, a kultúrház vezetõje, részönkormányzati
képviseli, valamint Foki Gábor a Balf Alapítvány elnöke,
részönkormányzati képviselõ adott át Franz
Weningernek egy akvarellt, Szepes Péter alkotását, mely
az új pincészetet ábrázolja.

Receptsarok
Ismét Varga Endréné, Erzsi receptjeibõl közlünk. Mindenkitõl elnézést kérünk, de a
múltkori Jugó szeletnél véletlenül kimaradt, hogy a piskótatekercset meg kell kenni lekvárral. Mint
gyakorló háziasszonyok mondták, erre maguktól is rájöttek, ám ez számunkra nem mentség…

Kincses bánya
4 tojásból piskótát sütünk.
A krém 1 l tej, 3 csg vaníliapuding, 1 Ráma, 20 dkg porcukor.
Elkészítése: A Rámát a cukorral kikeverjük, a pudingokat a tejben felfõzzük. Kihûtjük és a margarinos
krémmel összekeverjük.
A piskótát megkenjük baracklekvárral, rákenünk egy kevés krémet, megrakjuk egy kicsit rumos
tejben megáztatott babapiskótával, majd a többi krémet is ráhelyezzük Felverünk 2-3 dl tejszínt
(Hulala), majd a krémre kenjük. Végül megszórjuk étcsokoládé reszelékkel.
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„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a
legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb
találkozás. „ Márai Sándor

Kisasszony hava
Az utolsó nyári hónapba a Szûz havába érkezünk, s ez itt már a
betakarítás, értékelés ideje. Uralkodója Hermész-Merkúr, kinek elsõ
útját az utolsó tavaszi jegyben az Ikrek havában már megismerhettük.
Õ a tudás és a mindentudás bolygója. Egyik jellemzõje a sok közül,
hogy õ adja a gyógyítás mûvészetét. Botját még ma is az orvosi hivatás jelképeként alkalmazzák. Ez egy
hosszú bot, melyre egy fekete és egy fehér kígyó tekeredik fel, a kígyók nem érintik sem egymást, sem a
botot, megjelenítve ezzel az egyensúlyt, a poláris erõk ismeretét, sõt uralkodását.
Õ kísér utunkon az álmainkban is, s ha megpróbáljuk értelmezni álmaink többszintû üzenetét, akkor is merkúri
tevékenységet folytatunk, hisz az álomfejtés során világok között közvetítünk.
Az Ikrek - Merkúr célja és feladata a tudás megszerzése és annak továbbítása. Jelszava lehetne: „Tudok, tehát
vagyok.” Válogatás nélkül gyûjti az információkat, tényeket, adatokat. Õ a közvetítõ (postás), s számára
teljesen mindegy, mit tartalmaz az információ, jó vagy rossz hírt, õt magát nem érinti meg. Olyan helyeken
válik nyilvánvalóvá, ahol az emberek összegyûlnek, hogy megbeszéljenek valamit. Az Ikrek –Merkúr világa
a „talk-show”, mert ez azt jelenti: Beszéd közben megmutatni önmagamat. Hisz pont ez itt az õ célja: beszél
és ezáltal bebizonyítja, hogy létezik.
A másik a „Szûz útja”, ahol a gyakorlati életben, az anyag világában vizsgáznak a megszerzett ismeretek, s itt
kell elmélyíteni õket, hisz a Szûz földies jegy. Itt derül ki, mely elvek életképesek. Precízséget, pontosságot,
rendszerezett ismeretek hoz itt a Merkúr és a tudás vágyát már a bölcsesség igénye egészíti ki.
Magas szinten világos értelmet, tiszta logikát, jó nyelvérzéket, szónoki, elõadói hajlamokat jelenít meg.
Alacsonyabb szinten kommunikációs problémák, fogalmazási zavarok, veszekedésre, verekedésre való hajlam,
felszínesség mutatkozik meg általa.
Az Ikrek – Merkúr által jelképezett „ismeret” itt már „lelki – ismeretként” tapasztalható.
Egyik gyógynövénye a mezei macskagyökér – Valeriana officinalis. Fontosnak éreztem latin nevének említését,
mert így már valószínûleg sokak számára ismerõsnek tûnik, s magyarul azt jelenti, egészségesnek lenni.
Orvosságokban leginkább gyökerét használják. A két világháborúban a növényt a robbanás okozta sokk és az
ideges stressz kezeléséhez használták. Gyökerének fõzetét a kozmetikában lemosóként, nyugtató arcfürdõ
gyanánt, pattanásokra, kiütésekre ajánljuk. A kertben ha zöldségek közelébe ültetjük, serkenti növekedésüket,
mivel fokozza a foszforfelvételt és a földigiliszták aktivitását.

Szerk.: Kata

Két jóbarát beszélget: - Képzeld, ellopták a hitelkártyámat! – Hát ez tényleg
nagy baj!
– Á, dehogy, a tolvaj kevesebbet költ, mint a feleségem!
- Édes lányom, ha még egyszer részegen találom a férjedet itthon, esküszöm, többet be
sem teszem a lábam hozzátok! - Jaj mama, csendesebben, már így is eleget ivott!

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával, 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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