BALFI HÍREK
IX. évfolyam 8-9. szám, 2008. augusztus-szeptember
A

tartalomból:

A X. Balfi Szüreti Napok mérlege
Újabb jelentõs értékkel gyarapodott Balf
K u t y a b a j

ÚJSÁGUNK EZÚTTAL A SZÜRETI NAPOK és a
KÚTAVATÁS MIATT ÖSSZEVONT,
AUGUSZTUS-SZEPTEMBERI SZÁMMAL
JELENTKEZIK.
KÖV. (OKTÓBERI) SZÁMUNK A TÁRGYHÓ VÉGÉN, A
HAGYOMÁNYOS RENDBEN JELENIK MEG ISMÉT!
Felavattuk és a lakosság rendelkezésére áll

Új ivókúttal és pihenõparkkal gazdagodott Balf
Szeptember 13-án szombaton délben felharsantak
a fanfárok és kezdetét vette az az ünnepség, melyre
már régóta vártunk. Hosszú és bonyolult ügyintézés
után megvalósult és átadásra került Sopron MJ
Város Önkormányzatának és a Pet-Pack Kft-nek
közös munkája és finanszírozása nyomán az
európai színvonalú pihenõpark és Zsolnay ivókút.
Dr. Fodor Tamás, Sopron MJ. Város polgármestere
avató beszédében azt hangsúlyozta, hogy milyen
fontos értékeink megbecsülése. Ilyen természeti
dr. Fodor Tamás
kincsünk a balfi ásványvíz is, melyhez ezek után
polgármester
mindenki méltó körülmények között juthat hozzá,
a szalaggal
élvezve a táj és környezet szépségét is.
Takács Gyõzõ képzõmûvész, keramikus a kút
alkotója a keletkezés körülményeirõl beszélt, kifejezte örömét nem csak a megvalósulás ténye
miatt, hanem mert a szépre és jóra nyitott emberekkel találkozhatott itt a hosszú munka során.
Kocsis János, Sopron-Balf Településrész Önkormányzat elnöke kiemelte a project példamutató
értékét, azt, hogy az önkormányzat és a gazdálkodó szervezetek összefogásából milyen nagyszerû
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értékek születhetnek mindnyájunk javára. Említette még a most
felavatott létesítmény inspiráló erejét, mely a jövõben majd
kulturális programokban is megmutatkozik remélhetõleg.
A beszédek után a balfi Tagiskola
kis csoportja Vinkovits Rebeka, Tóbi
Bettina, Kornfeind Ákos adott elõ egy
alkalomhoz illõ kis mûsort,(felkészítõ
tanár: Hajni néni). Dr. Fodor Tamás
polgármester és Kocsis János a
részönk. elnöke ezután reneszánsz
lantzene és magyarruhába öltözött
balfi kislányok kíséretében vágta át
a piros-fehér-zöld szalagot, ezzel
jelképesen
is
a
lakosság
Gyetvai János
rendelkezésére
bocsátva
a
Pet-Pack term. ig.
Takács Gyõzõ,
létesítményt. Németh Antal esperesaz alkotó
plébános felszentelte a kutat, majd
köszöntõ beszédében a víz spirituális
összefüggéseirõl említett néhány gondolatot.
Elsõként Gyetvai János, a Pet-Pack Kft. termelési igazgatója kortyolt a vízbõl, majd tálcán kínálta kö
a megjelent városvezetõket és résztvevõket a díszkút vízébõl.
Ezzel az ünnepség hivatalos része le is zárult. A továbbiakban kulturális program szórakoztatta a
megjelenteket: A Rajnai-duó kitûnõ zenéje, a balfi mûv ház. Gugolka csoportja, Nagy Mercedes,
Kovács Kristóf, Horváth Patrik mondott verset, a Dirty
Dance Egyesület kis táncosai és Péter Géza
Németh Antal plébános
szórakoztatta a közönséget. A mûsor középsõ részében
felszenteli a kutat
a civil szervezetek képviselõi, Nagy Balázs, (Kult.
Egyesület.) Foki Gábor (Balf Alapítvány) fejezték ki
köszönetüket. A teljes program moderátora H. Nagy
Cecília volt.
Természetesen étel-ital is akadt bõven, a balfi
Borbarátok köre sok finom borral,szõlõvel, a Frisspékség pogácsákkal, valamint a Pet-Pack Kft. jóvoltából
gulyással és halászlével vártuk a vendégeket. A jó
hangulatú rendezvény a késõ délutáni órákban ért véget.
------------Külön köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik a
létesítmény megvalósulásában jelentõs mértékben közremûködtek. Így a korábbi városvezetésnek,
a korábbi részönkormányzati elnököknek. Kiemelt köszönet dr. Fodor Tamás polgármester úrnak,
aki elõsegítette a megvalósulást, és a rendezvényen is részt vevõ kíséretének, akik az ünnepség
zökkenõmentes lebonyolításában segítettek. Köszönet Kerekes Attilának, Sopron MJ. Város
fõmérnökének, aki az elsõ lépésektõl kezdve szakemberként, lelkesen dolgozott az ügyön.
Köszönet a kivitelezõknek az igényes munkáért. (Sopron Holding, Horváth Ferenc vállalkozó, stb.)
Köszönet Takács Gyõzõnek, a mûvésznek, aki tehetségével és munkájával ehhez a szépséghez
segítette Balfot.
Végül – de nem utolsósorban – köszönet a Pet-Pack Kft-nek, akik anyagilag és emberileg mindent
megtettek azért, hogy ez a szép terv valósággá válhasson. A szerény, a háttérben mozgó, és
nyilvánosan megnyilvánulni nem akaró Mathiasz Maczkiewicz ügyvezetõ igazgató úr szívügyének
érezte a pihenõparkot, ivókutat . Személyes beszélgetésünk, valamint az egész nap során látszott
rajta az öröm: tudjuk jól, adni is lehet akkora boldogság, mint kapni… Gyetvai János úrnak, a termelési
igazgatónak rengeteg szervezési, intézési, utánjárási munkájáért, mely ugyancsak az ügy kiemelt
szeretetével párosult szintén csak köszönetet mondhatunk. Ugyanígy a Pet-Pack Kft. szinte egész
„stábjának”, akik segítettek.
Õszintén reméljük, a létesítmény mindenki javát, egészségét szolgálja.

2

Részönkormányzati hírek
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata szeptember 17-én szerdán 19 órakor tartotta
rendes ülését. Az ülésen megjelent Shmilliár Tamás a beruházási csoport képviseletében. A
jegyzõkönyvvezetõ szokás szerint Szommer Szilvia volt.
Kocsis János elnök az ülést megnyitotta, majd a napirendi pontokra tett javaslatot. A
napirendi pontokat a testület elfogadta:
1. Napirendi pont: Tájékoztató a hévízkút fúrás ügyében.
A tájékoztatás lényege, hogy a Nagycenknél végzett kutatófúrások nem jártak eredménnyel,
nem áll a vizsgált helyen elegendõ mennyiségû és hõfokú víz rendelkezésre. Ezért a hosszú
és középtávú elképzeléseket módosítani kell. A tájékoztatást a jelenlévõk tudomásul vették
és elfogadták.
2. Naprendi pont: Beszámoló Sopron MJ. Város Önkormányzatának 2008. I. félévi
költségvetési gazdálkodásáról.
A beszámolót a testület tudomásul vette és egyhangúlag megszavazta.
3. Napirendi pont: Elõterjesztés Sopron MJ. Város Önkormányzatának 2008-2010 között
várható költségvetési helyzetérõl, a szükséges forrásbevonásokról.
Az írott anyag és szóbeli tájékoztatás szerint, néhány mondatban: A költségvetés középtávú
tervezését az önkormányzat a MatRisk Kockázatkezelõ és Szolgáltató Kft-vel
együttmûködve végezte. A tények azt mutatják, hogy az elmúlt két esztendõben Sopron
hitelt nem vett fel, a gazdálkodás ésszerûsítésével igyekezett szinten tartani a város
költségvetését. Ám ez a helyzet tovább nem tartható, a forráshiányok fedezésére az
önkormányzat hitelfelvételre, illetve kötvénykibocsájtásra kényszerül. Ezzel válik lehetõvé
a mûködés szinten tartása, a korábbi hitelek ütemezett törlesztése, az elkövetkezõ években
és fejlesztésekre is csak így juthat pénz. A testület az elõterjesztést egy tartózkodással
megszavazta.
4. Napirendi pont: Egyebek
Ebben a napirendi pontban az aktuális helyi ügyekrõl esett szó. Kocsis János elnök felkérte
a testületet, hogy határozza meg a kultúrház bal szárnyának (egykori polgármesteri hiv.
kirendeltség) felújításakor az árajánlat elkészítéséhez a legszükségesebb teendõket. A testület
nyílászárók megszüntetése (állandó kiállítás),
nyílászárók cseréje, vizesblokk átalakítása, az
A kútavatás máris inspirálóan hat, íme
elektromos hálózat korszerûsítése, a padozat
egy, az ünnepélyt követõen született
cseréje (melegpadló), egy közfal eltávolítása mellett
és lapzártára érkezett gyermekvers.
döntött.
Szó
esett
még
a
bejárat
Szerzõje balfi lakos, Kincses
akadálymentesítésérõl is, mint sürgetõ feladatról. A
Ferencné, aki gyakran ír a Balf
fentiekrõl határozat született.
Hírekbe.
Foki Gábor javasolta a köszöntõ táblák felújítását
és tájékoztatta a testületet a Szüreti Napokon történt
lovasbalesetrõl.
Mondóka
Ambrus Csaba elmondta, hogy a kultúrház
Le is út meg fel is út,
udvarának lefedésérõl szóló tervek és árajánlat
elkészült, errõl tájékoztatják a lehetséges támogatót.
Szentandási sobrikút.
Ismét felvetõdött a temetõi út kérdése, valamint a
Hol a kút, hol a kút?
járdaépítés. Ám ezekben az idõpontot és a
Jaj de hosszú ez az út!
finanszírozást illetõen a Polgármesteri Hivatal
Szili kút vagy szanyi kút?
döntései szükségesek.
Dehogyis! A balfi kút!
Néhány más kérdésrõl is szó esett: ilyenek voltak a
buszfordulónál elhelyezett tükör elmozdulása, az
Ez aztán a csodakút!
Apponyi-szobor díszvilágításának javítása, a
Oda út meg vissza út
Nemzeti Emlékpark emlékmûvének megvilágítása.
Balfi park meg balfi kút,
Végül Huszár László szerkesztõ tájékoztatta a
Minden gyerek ide fut!
testületet a most már állandó, új balfi honlap
elindulásáról, megköszönve az Informatikai Csoport
-nagyitámogatását.
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Köszönet mindenkinek!

A tizediken ismét megmutatta Balf...
Hát megvolt a tízedik is. Úgy gondoljuk, nem csak a szervezõk, de
Balf apraja-nagyja érezte, hogy ez az esemény most nem csak
egy, a már várt és megszokott szüreti napok sorozatában. Tíz év
alatt a csecsemõbõl komoly nagygyerek lesz: a mi rendezvényünk
is hasonlóan érik, fejlõdik. Mára már országos híre van a
madárijesztõknek, a szüreti felvonulásnak. Alighanem sem a
vendégek és látogatók, sem magunk elõtt nem maradtunk
szégyenben. Hivatalos szervek, támogatók és szervezõk, de a Balf
egész lakossága is mindent elkövetett a sikerért. A közös szándék
gyümölcse volt ez az emlékezetes két nap.
A legszebb az, hogy a felvonulók csoportja, családok, kicsik és nagyok már hetekkel korábban
elkezdték a készülõdést. A próbára igyekvõk egymásnak adták a kilincset a kultúrházban, a házaknál
közösen készítették a madárijesztõket és nem utolsósorban részt vettek a programokon azok is,
akik maguk esetleg nem vonultak. Sokan a falu képét szépítették, díszítették, vidám jelenetek sora
fogadta az utcákon is az embereket. Már-már néha arra gondolunk, hogy nincs új ötlet, de mint a
példa mutatja, mindig van új a Nap alatt...
Némelyek komoly anyagi áldozatokat is hoztak egyénileg, mások nagyon sok idõt és munkát fordítottak
a rendezvény, fõként a felvonulás sikeres megvalósítása érdekében. Fontos, pénzben ki nem fejezhetõ
felbecsülhetetlen értékû az az érdeklõdés és szeretet, amit a közös ügyért, jó hangulatért a helyi
lakosok tettek.
Köszönet illet mindenkit, aki bármi módon segített, részt vett. Neveket nem szeretnénk
felsorolni: ismerjük egymást, tudjuk ki mit tett. Ha magánszemélyek vagy családok közül
bárkit kiemelnénk, méltán érezné magát sértve az, aki ugyanannyit dolgozott, segített így
vagy úgy.
Amit viszont el kell mondani: a támogatók olyan jelentõs anyagi segítséget nyújtottak, ami nélkül
lehetetlen lett volna megvalósítani így a rendezvényt.
Külön köszönetet kell mondanunk Sopron MJ. Város Önkormányzatának, dr. Fodor Tamás
polgármester úrnak, a rendezvény fõvédnökének, Sopron-Balf Településrészi
Önkormányzatnak, valamint a Pro Kultúra KHT-nek.
Kiemelt köszönet illeti a Pet-Pack Kft-t, akik most is (mint teszik évek óta), a rendezvény
összköltségeinek mintegy felét, vagy több mint felét biztosítják. Köszönjük a Weninger Pincészet
támogatását és részvételét.
Köszönet a Balf Alapítványnak és a Balfi Kulturális Egyesületnek, nem csak a jelentõs anyagi
támogatásért, de azért is, mert az alapítvány és egyesület, ill. a részönkormányzat néhány tagja
alkotta a szervezõbizottságot, mely a rendezvény koncepcióját létrehozta, azt megszervezte és
lebonyolította.
Mint minden évben köszönetet kell mondanunk azoknak a szereplõknek is, akik a rendezvénysátorban
és akár a felvonuláson is fellépti díj nélkül szórakoztatták a közönséget. Ilyen kitûnõ szereplõk voltak
pl. a Balfi Dalárda Baader Erik vezetésével, a Dirty Dance Egyesület balfi csoportja, valamint a
nemzetközi megmérettetéseken is hírnevet szerzett csoport akrobatikus és hip-hop produkcióikkal,
a veterán autósok és még sorolhatnám. A kultúrházban Gollnhofer Sándorné kizmunkakiállítását
láthatták, köszent érte Sári néninek, valamint a Kreatív mûhelyért Bokán csillának, Szepes Péternek
és Hartner Vilmának.
A hivatásos fellépõk és produkciók is nagy sikert arattak, kitûnõ muzsika szólt a Roxüreten, másnap
a nicki Fergeteg, a Holle Anyó Színház, a Krately Duó, a Csiszár duó és Kriszti, és a sztárvendégek
is megérdemelten kaptak tapsot.
Köszönet illeti a magas színvonalú vendéglátásért a Szomjas Szúnyog Bt-t, a Karádi Pincészetet, a
Németh Pincészetet és a Wohlrab Weinkellerei-t.
Ugyancsak köszönjük a balfi borosgazdáknak a felajánlott borokat, a részvételt a borversenyen és a
portákat, ahol szeretettel várták a szomjas vendégeket.
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A szüreti napok díjazottjai
Legszebb porta: Kovács Ferenc és családja
Idén a balfiak ezen a téren is kitettek magukért. Balf feldíszített
porták sokaságával várta az ünnep kezdetét. Minden egyes portáról
fénykép készült. A hosszas tanácskozás után született döntés: a sok
szép ötlet közül nehéz volt kiválasztani a legjobbat.

Legjobb madárijesztõ: Motoros figura, készítette:
Kassai Péter és családja
A sok remekmû közül ötletessége és igényes kivitelezése miatt esett idén erre a „mûalkotásra”
a választás.

Legjobb felvonuló:
Idén annyi jó ötlet és annyi jó hangulatú felvonulási
jelenet gazdagította a szüreti napokat, hogy szinte
lehetetlenné vált a döntés. Hiszen minden jelenet,
minden momentum nagy sikert aratott. Egyik a jó
ötletéért volt kiemelkedõ, a másik a rendkívüli
látványért, a harmadik a közösségi munkáért, a
negyedik a megjelenésért az ötödik a humoráért és
folytathatnánk a sort…
Ezért aztán úgy döntöttek a szervezõk, hogy az
összes csoportos felvonulót jutalmazzuk.
Ime, csak néhányukat megemlítve, rangsor nélkül:

Balfi élményfürdõ
Balfi betyárok
Egyiptomi jelenet
Balfi lakodalmas menet
a 14-es járat a csecsemõkkel
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A Szüreti Napok áttekintése pénzügyi oldalról
A rendezvény évrõl-évre jelentõsebb kiadásokkal és azért el kell mondani, bevételekkel is
dolgozik. A bevételek túlnyomó részt a következõkbõl tevõdnek össze: az önkormányzati,
részönkormányzati, alapítványi és egyesületi támogatások, valamint a belépõdíjak és
bérleti díjakból állnak.
Ezen felül un. természetbeni támogatások, azaz szponzorációk és természetbeni
adományok teszik lehetõvé a program megvalósítását.
A kiadások a fenti bevételekbõl kerülnek kifizetésre.
A bevételek a következõképpen alakultak:
Támogatások
Önkormányzat
Pro Kultúra
Balf Alapítvány
Kulturális Egyesület
Támogatás összesen

összeg
607 349 Ft
100 000 Ft
169 775 Ft
100 000 Ft
977 124 Ft

Bevételek
Helypénz (édességek árusítása)
Báli belépõk (367x1000Ft)
Vendéglátós
Roxüret bevétel
Bevételek összesen:

5 000 Ft
367 800 Ft
100 000 Ft
105 000 Ft
577 800 Ft

Bevételek támogatással együtt: 1 554 924 Ft
Természetbeni felajánlások:
Sátorköltség (Balfi Ásványvíz)
1 200 000 Ft
Üdítõ, Víz (Balfi Ásványvíz) 2 raklap
Borok
Kassai Gyula
20 liter
Németh Mihály
20 liter
Borok (Weninger borászat)
30 üveg
Borok (Karádi pincészet)
15 üveg
Szalay Béláné
6 üveg
Hauer Erik
3 üveg
Balfi Halászcsárda
étkezési utalvány
Krokodil Étterem
étkezési utalvány
Panoráma étterem
étkezési utalvány
Kisbolt Balf
cukrok
Kiadások: dologi, anyag, eszköz, szereplõk, szállítás
összesen (hely hiányában nem részletezve):
1 355 299 Ft
A fennmaradó összeg, azaz az eredményesség a támogatások nélkül bizony
-777 499.- Ft, azaz negatív,a támogatásokkal együtt viszont pozitív. Végleges összeget
mégleírni nem tudunk, bizonyos hátralévõ kérdéses kifizetések miatt, de jelen állásban
150-180 ezer forint, melyet a egyeztetés után, ezek alapján ismét Balf javára fordítunk.
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Balfi borverseny a szüreti
napokon
A borverseny zsûrizése már augusztus végén, a
rendezvény megkezdése elõtt lezajlott. A szakértõ zsûri
Szita Miklós vezetésével és elnökletétével kóstolta végig
a borok sorát. Bizonyára a borhoz nem értõket is érdekli,
hogy zajlik az ilyesmi.
A versenyeztetett borok egy számot kapnak, így senkinek
nincs arról tudomása a szervezõk kivételével (akik
természetesen nem azonosak a minõsítõkkel), kinek a
borát ízlelik éppen. A kóstolt borokat többnyire tényleg
csak kóstolják, mérlegelik színét, illatát, ízanyagait.
Minden egyes minta után, öblítés következik vízzel, majd
az ízek érzékelését fokozó ételeket, sajtot, almát fogyasztanak a zsûri tagjai.
Az idei borverseny külön érdekessége, hogy a közönségdíjas bor Kassai Gyula – a szakértõ zsûri
által korábban már aranyérmesnek minõsített kékfrankosa - lett.
A közönség soraiból verbuválódott alkalmi borszakértõk, akiknek nem szakmájuk, csupán értékelik
és tisztelik a jó borokat, anélkül, hogy tudták volna, aranyérmes bort választottak közönségdíjasnak.
Ez csak újabb bizonyítéka annak, hogy az ízlések különbözõek lehetnek ugyan, de az értékelésnél
azért az objektív értékeknek letagadhatatlan a szerepük.

Közönségdíj: Kassai Gyula 2007-es kékfrankosa
Név

Fajta (2007 évjárat)

Bognár Mihály
Csonka István

Kékfrankos
Cabernet Savignon
Kékfrankos II
Cuveé
Kékfrankos I
Heiner és Fia Pincészet Cabernet Savignon
Kékfrankos
Zweigelt
Zöld Veltelini
Kékfrankos Rosé
Ifj. Németh Ottó
Cuveé
Kassai Gyula
Kékfrankos
Módos István
Kékfrankos
Nagy Csaba
Cabernet Savignon
Zweigelt
Németh Mihály
Kékfrankos
Cuveé
Németh Ottó
Kékfrankos
Cuveé
Cabernet Savignon
Zweigelt
Szalai Ádám
Kékfrankos
Szalai Béláné
Zweigelt
Szalai Vince
Cuveé
Taschner Robert
Kékfrankos
Töltl József
Kékfrankos
Varga Balázs
Kékfrankos
Cuveé
Weninger Pincészet
Kékfrankos

Díjak
oklevél
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
oklevél
ezüst
arany
oklevél
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
Nagydíj
arany
ezüst
ezüst
bronz
ezüst
ezüst
arany
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
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Az idei borversenyen 16
borász 29 borral vett részt.
A versenyben dominált a
Kékfrankos (13db) és a hat
aranyból
négyet
a
kékfrankosok vittek el.és e
négybõl Németh Ottó
kékfrankosa a nagydíjat
kapta meg.
Idén a borászok a borok
házasításával
is
m e r é s z e b b e n
próbálkoztak
6
db
Cuveével neveztek a
versenybe, ahol 1 db
aranyat Németh Ottó a
bársonyos Cuveéjével vitt
el.
A 4 db Cabernet Savignont
lekörözték
idén
a
kékfrankosok, de azért
Csonka István Cabernetje
finom
illatával
és
ízeivel egy
aranyat
elvihetett.
A versenyben továbbá 4 db
Zweigelttel 1
db
Kékfrankos Roséval és 1
db Zöld Veltelinivel
neveztek
a
balfi
borosgazdák.

http://balf.sopron.hu
ELKÉSZÜLT!
Nagy örömmel tudathatjuk Olvasóinkkal, hogy végre elkészült Balf új honlapja, melyet a http://
balf.sopron.hu címen találhatnak meg. Égetõ szükség volt már rá, hiszen ma a világhálón való
jelenlét az egyik fontos feltétele annak, hogy tudjanak rólunk, arról, hogy létezünk. Ezért született
meg korábbi, ideiglenes honlapunk, szükségmegoldásként. Régóta kerestük a lehetõségeket a
megoldásra, mert egy ilyen honlap, amit most már használhatnak, elkészítése nagyon nagy pénzbe
kerül, ha azt hivatásos céggel készíttetjük, saját erõforrásaink és idõnk ehhez kevésnek bizonyult.
Néhány hónapja érkezett egy e-mail: egy lelkes és - mint bebizonyosodott - hozzáértõ fiatalember,
Homoki-Farkas Dániel ajánlotta fel, hogy õ térítésmentesen készít számunkra egy igazán korszerû,
dinamikus honlapot, sok-sok lehetõséggel. Most jutottunk el odáig, hogy már mindenki számára
élvezhetõen üzemel. Külön köszönetet kell mondanunk Sopron MJ. Város Informatikai
Csoportjának, és Tóth Szabolcs informatikai csoportvezetõnek, akik minden lehetséges
segítséget, támogatást megadtak, így Sopron város szerverérõl üzemelhet a http://balf.sopron.hu
zökkenõ- és díjmentesen. Persze az érdem Danié, aki vállalta, hogy a következõkben is mint
rendszeradmin gondoskodik az informatikai háttérrõl.
A tartalom feltöltése és felügyelete pedig ugyanúgy - mint a Balfi Hírek szerkesztõjének és a korábbi
ideiglenes honlap karbantartójának - az én feladatom és felelõsségem továbbra is.
A honlapot készítõ fiatalemberrel beszélgettem, hiszen annyira ritka ebben
a mindent az anyagiaktól függõvé tévõ világban az önzetlen értékteremtés,
a közösségi munka. Legalább köszönetünk jeleként, ismerkedjen meg
Homoki-Farkas Dániellel a kedves Olvasó.
- Egy kicsit bemutatnád magad a balfiaknak, hiszen úgy tudom, viszonylag
nem régen élsz itt?
Budapesten születtem, 3 éves koromig Törökbálinton és Budapesten
nevelkedtem. Az ezt követõ 3 évben laktunk Angliában és Amerikában is
1,5-1,5 évet. Az általános iskola 1 osztályát Budapesten végeztem, majd
Gyõrbe költöztünk, ahol 5 évig éltünk. 2005-ben költözünk Sopronba, majd
tavaly ide, Balfra. Három testvérem van, két öcsém és egy húgom. Az
öcséim már iskolások, a húgom 1,5 éves.
Az új honlap készítõje és tervezõje, aki ezen a téren megmutatta tudását nekünk, kézenfekvõ
volna, hogy informatikusként folytassa pályáját. Korábbi beszélgetésünkbõl már tudom, ez nincs
így…
A honlapkészítési „mániám” ott kezdõdött, amikor apa elkezdett gondolkodni azon, hogy szeretne
egy weblapot készíttetni. Elkezdtem körülnézni ezen a téren, nézegettem a cégeket, és fõleg az
áraikat. Horribilis. Egy statikus, jól kinézõ weblap 60’000 Ft-nál kezdõdik. Úgy gondoltam, hogy
megpróbálom én megcsinálni. Vettünk pár könyvet, és elkezdtem. Ez volt 3 éve. Azóta, bár sokat
tanultam errõl a témáról az is világos lett elõttem, hogy nem ebbõl szeretnék megélni. Régen
dédelgetett álmom (10 éves korom óta), hogy fogorvos legyek. Ilyenkor rendszerint mindenkinek az
az elsõ kérdése, hogy: „Miért pont fogorvosnak? Egész életedben mások szájában akarsz turkálni?”
Erre mind a mai napig nem tudok válaszolni. Egyszerûen megtetszett a pálya…
Mit vársz a jövõtõl? A sajátodtól és esetleg új otthonodtól, Balftól?
Igazából még nincsenek nagy terveim a jövõre nézve. Szeretnék felvételt nyerni egy orvosi egyetemre,
lehetõség szerint a SOTE-ra.
Szeretnék valahol elhelyezkedni fogorvosként, elmenni „Camino”-ra. Ez egy zarándokút
Spanyolországban.
Igazából, ami Balfon nagyon tetszik, az a teraszunkról lévõ kilátás a felkelõ Napra. Remek,
közösségformáló programok (X. Szüreti Napok) vannak. Nagyon szeretek sportolni, és itt minden
adott hozzá. Biciklizhetek, úszhatok, erõsítõ gyakorlatoknak pedig itt vannak az édesapám által
kiadott kerti munkák.
(folyt. a következõ oldalon)
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Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre az új honlap látogatóinak felhívnád a figyelmét?
Megpróbáltam úgy felépíteni a weblapot, hogy minden elérhetõ legyen a fõoldalról. Ha valaki a
közeljövõben lévõ programokra kíváncsi, akkor a felsõ menüsorban vagy a „Fõoldal” kategória alatt
a programokra kattintva rögtön megtalálhat mindent. De a legújabb programot a fõoldalon is láthatja
közvetlenül a „cikkek” szövegdoboz alatt.
A hírek pedig úgy lettek felépítve, hogy helymegõrzés céljából a legújabb nyitva, a többi pedig össze
van csukva, pontosan azért, hogy ha valaki az oldal aljára akarna menni, akkor ne kelljen 2 percen
át görgetni a lapot (persze ezt a „Page Down” gombbal is megoldhatja :) .
Ha valaki a programokkal, vagy bármi mással kapcsolatban nem ért valamit, akkor a „chat”, és a
„fórum” rendelkezésére áll. Bátran vesse fel a kérdést, javaslatot. Ezután megpróbálunk azonnal
reagálni, és orvosolni a problémát.
Huszár László

Ismét törvényi
kötelezettségünkek
teszünk eleget,
mikor közzétesszük
egyik fenntartónk, a
Balf Alapítvány
részére befolyt
adók 1 % - r ó l s z ó l ó
elszámolást.
2007 évi SZJA 1% elszámolása
2007 évben befolyt SZJA 1 %-os támogatás
209 350 Ft
Müködési költségekre
Balfi Szüreti Napok

29 240 Ft
6 516 Ft

Templomi koncert

24 000 Ft

Kultúrház Internet router

15 100 Ft

Iskolai uszás buszktsg. támogatás 50 000 Ft
Óvoda figyelmeztetõ táblák

28 000 Ft

Babfesztivál

56 494 Ft

Kiadások összesen

209 350 Ft
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Új vezetõ a
Tagiskola élén
Mint korábban, a tanév végén
beszámoltunk róla, a balfi Tagiskola
korábbi vezetõje, Korán Mária Emília
nyugdíjba ment. Az Õ munkáját
tisztelettel köszönjük.
Egyben – mint a közvetlenül
érintettek már bizonyára értesültek
róla – közöljük, hogy 2008.
szeptember 1-tõl a tagiskola vezetõje
Fajkusz Attila lett.
Fajkusz
Attila
pedagógus,
közmûvelõdési szakember és ismert
népzenész. Mint mondta közvetlen
tervei között szerepel, hogy
szakköröket szeretne létrehozni és
a balfiak számára is elérhetõvé tenni
mindazokat a mûvészet-oktatási
lehetõségeket, amit az anyaiskola
kínál.
Korábbi munkahelyei (GYIK, Pro
Kultúra Kht.) és zenei munkássága
révén nagyon jó a kapcsolata a
balfiakkal, ismeri a helyi kulturális és
társadalmi életet.
Munkájához sok sikert kívánunk!

Kitüntetés
Mint bizonyára már a médiából
értesültek róla, Huszár Lászlóné,
a balfi József A.Mûv. Ház
vezetõje aug.19-án a megye
közmûvelõdéséért dr. Kovács Pál
díjban részesült. Gratulálunk!

LÁNG MÁTYÁS EMLÉKÉRE
Egy dallam megszakadt, mint amikor
durván eltépik a hang hullámait. Várnánk
a folytatást – nincs folytatás. Döbbenten
fogadtuk a hírt: Láng Mátyás 2008.
szeptember másodikán tragikus
balesetben elhunyt. Tudtuk róla, régóta
küszködött betegséggel, hat éve
folyamatosan dialízis kezelésre járt, de ez egyáltalán nem
törte meg életkedvét, életszeretetét.
Rendkívül érzékeny, intelligens és kulturált mûvészember volt,
noha végzettsége szerint gépészmérnök. 1980-ban költözött
Balfra családjával, és ugyanott folytatta, ahol Ágfalván, a
kiindulási ponton abbahagyta: Muzsikált az embereknek, aligalig volt olyan alkalom, hogy Õ ne gyönyörködtetett,
szórakoztatott volna játékával. Legutóbb imádott lánya,
Mariann társaságban, a mûvelõdési ház színpadán lépett fel nagy sikerrel. A zene és kedvenc
virágainak gondozása betöltötte életét, mindennapjait.
Megjelenésével, öltözködésével, szelíd visszafogottságával képviselte egy olyan, már szinte
kihalófélben lévõ mûvész-entellektüel típusát itt Balfon is, mely mindenkiben szeretetet és
tiszteletet ébreszt. Mert Matyi szeretetre méltó ember volt. Amikor néha az utcán találkoztunk,
vagy bejött a kultúrházba, elbeszélgettünk családról, mûvészetrõl, a világ dolgairól. A dolgokhoz,
történésekhez és emberekhez való viszonyának jellemzõje mindig a szeretet, a szelíd derû és X
optimizmus volt.
Felesége nyakában egy medál lóg, egy régi egyforintos aranyból készült mása. Szimbolikus a
dolog: Láng Mátyás a forinttal együtt, 1946. augusztus elsején született. Ám a pénzünkkel
ellentétben az Õ értéke csak növekedett és kiteljesedett az évek során…Nem szól többé úgy
már sohasem a dr. Zsivágó zenéje vagy a Barackvirág.
Rá jellemzõ módon azt kívánta, temetésén ne állja körbe zokogó tömeg, ne szóljon gyászzene.
Hamvait szûk családi körben szórták szét, hogy hová, maradjon a család titka. Aki búcsúzni szeretne
tõle, van rá módja : üljön le az asztal mellé egy pillanatra, gyújtson gyertyát és idézze fel emlékét egy
pohár bor mellett. Õ így szerette volna: - és érezni fogjuk, egy dallam erejéig visszamosolyog ránk.

Köszönet
Nagyon fontos, és nagyon jólesõ érzés úgy a
fenntartóknak, mint az újság készítõinek, hogy
nem csak mi érezzük fontosnak a Balfi Híreket.
Nagyon sokan szeretik, és Olvasóink közül
néhányan úgy érzik, hogy saját eszközeikkel
is támogatják lapunkat.
Makk Istvánné, Gitta, immár nem elsõ ízben
pénzadománnyal járult hozzá az újság
mûködéséhez.
Nagy Ferenc ( vagy ahogy Balfon mindenki
ismeri a „Nagy Feró”) pedig – mint ahogy
mondta – a mindenkori szerkesztõ részére egy
diktafont vásárolt. Ezzel valóban jelentõsen
segített, hiszen egy riport, egy értekezlet
közben nem kell jegyzetelni, mint azt eddig
tettük, és sokkal pontosabban, tényszerûbben
végezhetjük munkánkat.
Köszönjük és nagyra becsüljük a támogatást!
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Evangélikus templom
Balf (Wolfs)
2008. szept. 27-én szombaton 19
órakor

BORBÉLY
ZOLTÁN
(Graz – Ausztria)

orgonahangversenye
a 10 éve restaurált König orgonán

Mûsoron:
G. Frescobaldi: Toccata prima
Ch. L. Boxberg. „Herr, tue meine Lippen auf”
H. Schütz: „Exultavit cor meum in Domino”
J.P. Swelinck. Est-ce Mars (téma
variációkkal)
J. W. Franck: „ O, du mein Trost und süsses
Hoffen”
V. Vodopivec: „Kaj delas tukaj?”
C. Saint-Saens: Ave Maria
F. Couperin: Suite in d
F. Mendelssohn Bartholdy: „Sei Stille dem
Herrn”
H. Wolf: Gebet
Csíksomlyói búcsújáró ének: „Ó, én édes
Istenem”
D. Buxtehude: Tovvata in F
Közremûködik:

MIKLÓS RÉKA –
ének
(Graz- Ausztria)
A belépés díjtalan!

Úgy hallottuk…
Pontos információnk ugyan nincs, de
úgy hallottuk, hogy Kovács Kristóf
az Ágfalván rendezett íjászversenyen
elsõ helyezést ért el korosztályában.
A Gyõrben rendezett versenyen
pedig ezüstérmet szerzett. Büszkék
vagyunk Rád Kristóf, gartulálunk,
csak így tovább!

Már akinek...

Kutyabaj
Az utóbbi hetekben nagyon sok panasz érkezett
szerkesztõségünkbe, de a részönkormányzat
képviselõit is megkeresték már „kutyaügyben”.
- Nos, nálunk a nagyvárosokkal ellentétben nem
a kutyapiszokkal van elsõsorban a baj, hanem az
állattartási szabályok be nem tartásával.
Fõként a Fertõ és a Bozi utcákban, de másutt is
gyakran elõfordul, hogy a kutyák az utcán
csatangolnak. Még a legjámborabb állat is okozhat
komoly közlekedési balesetet a megnövekedett
forgalom mellett, ilyenkor a felelõsség az állattartót
terheli.
Arról nem beszélve, hogy gyakori az egyébként is
agresszívebb (kerékpárost, motorost kergetõ) és
a kifejezetten támadó magatartást tanúsító állatok
jelenléte az utcákon. Nem egy esetben jelezték,
hogy sötétedés után illetve a kora hajnali órákban
asszonyok, gyerekek egyszerûen félnek a kutyák
miatt az utcán, nem mernek kimenni. (Már
harapásra is volt példa…) Jön a tél hamarosan
már délután ötkor sötét van. Ilyenkor érkeznek
haza az emberek munkából, iskolából, szakkörbõl.
Reggel meg még sötétben indulnak…
Hasonló panasza volt a kézbesítõknek,
óraleolvasóknak az ebek miatt. Magam is
kutyatartó, nagy kutyabarát vagyok, be kell
vallanom, nálam is elõfordul, hogy egy óvatlan
pillanatban az állat kiszökik a nyitva felejtett kapun.
De akkor mindent meg kell tenni, hogy minél elõbb
hazahozzuk és gondoskodjunk róla, újból ne
kerülhessen ki az utcára. Ne felejtsük el, az esetek
kilencvenkilenc és fél százalékában a
kutyatámadások esetén is az ember hibázik,
vallom, hogy kifejezetten gonosz állat nagyon
kevés akad, csak éppen nem ismerjük a
természetét, vagy visszaélünk vele…
Ezért kérünk mindenkit, minden kutyatartót, gazdit,
gondoskodjon arról, hogy a család kedvence vagy
a házõrzõ ne tudjon az utcára kijutni.Még akkor
sem, ha jámbor, szeretetre méltó jószágnak
ismerjük. Nem szeretnénk senkinek bosszúságot
okozni, a hatóságok segítségét kérni, inkább
szépen kérjük, mindenki jobban figyeljen oda!
Még egy apróság: a különféle küldeményeket
fogadó postaládákat is úgy helyezzék el, hogy ne
a csattogó fogú házõrzõ szájától centikre kelljen
a küldeményt bebûvészkedni…
Azt hiszem, közös célunk, hogy mindenki jól
érezze magát Balfon és félelem nélkül élhessen,
közlekedhessen, dolgozhasson. Ennek egyik kis
szelete a „kutyabaj” megszüntetése. Figyeljünk
jobban egymásra!
hl
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Ténagy István:
Nyárvég
Pára gyûl a
domb mögött,
esõfelhõ
lõdörög,
szürkül
az ég kékje;
pödörödik a levél,
bokor mögül fürge szél
ugrik ki
a rétre.
Jaj, be kár,
jaj, be kár,
búcsúzkodik már a nyár,
egy fûszál
tetején
sír egy katicabogár.

SZEPTEMBER
SZENT MIHÁLY
HAVA
ÕSZELÕ
FÖLDANYA HAVA

A római naptárban a hetedik (septem) hónap volt szeptember,
innen maradt fenn a mai neve is.
Szeptember 1. Egyed napja, iskolakezdés
Idõjárásjósló nap. Úgy tartják, olyan lesz az õszi idõjárás, amilyen
az idõ ezen a napon. Ha Egyed napján esik, esõs lesz az õsz,
gyenge a tél, és bõ kukoricatermés ígérkezik.
Szeptember 5. Lõrinc napja
Lõrinc latin eredetû férfinév. Jelentése: babérkoszorúval díszített. E nap után már ízetlen a dinnye
és az uborka,- a hûvös, egyre hosszabb éjszakák miatt.
Szeptember elsõ vasárnapja: Bányásznap Magyarországon
Szeptember 8. Kisasszony napja
Szûz Mária születésének napja. Magyar nyelvterületen kedvelt búcsúnap. Fecskehajtó kisasszonynak
is nevezték e napot, mert úgy gondolták, e napon indulnak a fecskék.
Szeptember 12. Mária napja
A Mária név a héber Mirjam névbõl származik. Jelentése: ellenálló, lázadó. Igen kedvelt nõi név
volt, Jézus anyját is így hívták. Tiszteletére az országban templomokat építettek, szobrokat, oltárokat
állítottak.
Szeptember 15. A mozdonyvezetõk napja
Szeptember 16. Ózonvédelmi világnap
Szeptember 20. A gyermekek világnapja
Takarítási világnap
Szeptember 21. Máté napja
A Máté név a héber Mathaiból ered. Jelentése: Isten ajándéka. Máté a 12 apostol egyike, evangélista,
az elsõ evangélium írója. Néhol – pl. a Bánságban – e napon vagy ezen a héten vetették a búzát. A
munka szertartásosan zajlott: a gazda megszentelte a vetõmagot, tiszta ruhába öltözött, szótlanul
tette meg az utat a gabonaföldig. Miután végzett a munkával, magasra dobta a vetõabroszt, hogy
magasra nõjön a gabona.
Szeptember 23. Õszi napéjegyenlõség
Szeptember 23/24. Mérleg hava
Szeptember 29. Mihály napja
A Mihály is héber eredetû név. Jelentése. Istenhez hasonló. Szent Mihály angyal ünnepe, aki a
keresztény egyház fõvédnöke. E nappal kezdõdik a lakodalmak õszi idõszaka, az ún. kisfarsang,
ami Katalin napjáig (nov. 25.) tart. E nap után a méhek sem gyûjtik már a mézet. Azt tartja a néphit,
ha Mihály napon még itt vannak a fecskék, az új év beköszöntéig nem lesz hideg. Ez a nap a
természeti változások napja is: megszakad a fû töve, a halak a víz fenekére húzódnak. Európaszerte ismert pásztorünnep, mivel e napon hajtják be az állatokat a legelõrõl. Ezután kezdik a
kukoricatörést, a betakarítást is.
A szeptemberi idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
Szeptember szép ember, október csúf ember, november rossz ember.
Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly telet ígér.
Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet.
Aki Szent Mihály nap után gatyára vetkõzik, attól nem kell tanácsot kérni.

(Zsuzsa)
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Takáts Gyula
Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kis kancsó!
Sose láttam szebbet.
Akkora fürt, alig bírom,
egy fürtbõl lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
csak úgy nevet a kancsó!
Azt sem látott ilyent.

OKTÓBER
MINDSZENT HAVA
ÕSZHÓ
MAGVETÕ HAVA

Az öregnek aszú bor jár,
a gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
szüretelni jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!

Október már az igazi õsz, a termények betakarítása, a szüret,
a lombhullás és a deresedõ hajnalok, az elsõ fagyok hónapja.
Meg azé a szelídebb, déli verõfényé, ami még a kései
vénasszonyok nyarát is elõvarázsolhatja.
Október 1. Hedvig napja, Zenei világnap, Az idõsek napja
A marhabehajtás, vagyis az istállózás kezdete. Az állatok ettõl
az idõtõl fogva tavaszig az istállóban telelnek, mert kint hûvösebbre fordul az idõ, és a legelõkön
nincs már számukra elegendõ élelem.
Október 4. Ferenc napja, Az állatok világnapja
Sok helyen ezt az idõszakot tartották a legalkalmasabbnak az õszi gabona, kivált az õszi búza
vetésére. Ezt helyenként „búzahétnek” is nevezik.
Október 9. Postai világnap
Október 15. Teréz napja, A fehér bot napja
A nagy borvidékeken – így pl. a Dunántúlon, Baranyában, a Mátraalján, Egerben – gyakori
szüretkezdõ nap, ezt a napot „Teréz-szedésnek” nevezik.
Október 16. Gál napja, A kenyér világnapja
A halászok e napon vetik ki utoljára a hálójukat, utána tavaszig nem használják. Az erdõs vidékeken
– leginkább a Bakonyban – a gazdák ekkor hajtják ki a disznókat a tölgyesbe makkoltatásra.
Október 20. Vendel napja
Szent Vendel a pásztorok, a jószágtartó gazdák védõszentje. Sok falu határában látni ma is a
szobrát, amely báránnyal, lábánál kutyával ábrázolja.
Október 21. Orsolya napja, Földünkért világnap
A Somló vidékén az Orsolya napot tartják a szüretkezdés hagyományos idejének. A pásztorok
szerint, ha e napon szép az idõ, akkor karácsonyig az is marad.
Október 26. Dömötör napja
Sokfelé ezen a napon számolnak el a juhászok a rájuk bízott állatokkal gazdáiknak, akik
meghosszabbítják vagy megszüntetik szolgálatukat. Ezért „juhászévnek” is nevezik ezt a napot.
Ilyenkor a juhászok birkapaprikást fõznek, a feleségek rétest és bélest sütnek, amelyet a záró
mulatságon fogyasztanak el.
Október 24/25. Skorpió hava
Október 28. Simon Júdás napja
E nap arról nevezetes, hogy a Hegyalján ekkor szüretelnek, s ezzel lezárul a szüreti idõszak.
Az október idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
Ha októberben dörög, jó termést ád a rög.
Ha ködös az õsz, akkor sok havat várhatsz télre.
Itt van már a Dömötör, a tél mostan rátok tör.
Itt van már a Simon Júdás, fázik már a põre gatyás.

(Zsuzsa)
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Dr. Kölcsey Tamás

S E R E G É LY E K
Ha a seregélyek, a jégverés és a kártevõk idõ elõtt nem szüretelnek, akkor az idén jó lesz a
szõlõtermés. A védett seregélyre vonatkozó kilövési tilalom idõszakos feloldása is javíthatja a borászok
esélyeit.
Bár csak most virágzik a szõlõ, a hegybírók szerint az idei termés jónak ígérkezik. Az enyhe tél nem
okozott kárt az ültetvényekben, a tõkék szépen kihajtottak, s amint Horváth Csaba, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának fõtitkára elmondta: ha a szüretig nem lesz jégverés, és a rovar-,
gombakártevõktõl meg tudják védeni a fürtöket, akkor õsszel elégedettek lehetnek a borászok. Az
egyik legjelentõsebb bogyódézsmálónak tartott - amúgy védett - seregélyek riasztását és kilövését
is engedélyeznék ezentúl, augusztustól novemberig terjedõen. Az errõl szóló jogszabály hamarosan
megszületik.
A madarak a szokásos seregélyûzõ kereplõre vagy a karbidágyú hangjára már a szárnyukat sem
billegtetik, hanem tovább csipegetik az édes fürtöket. Ezért kell drasztikusabb eszközökhöz folyamodni.
Az is gond, hogy egyes borvidékeken - például a Balaton-felvidéken - több önkormányzat korlátozta
a hangos seregélyriasztást, mondván, a karikással történõ pattogtatás, a karbidágyúk durrogása
zavarja az üdülõ vendégeket.
Az elkeseredett szõlõsgazdák próbálkoztak csendesebb modellrepülõkkel, ragadozó madarakkal,
csillogó-villogó riasztókkal, de általában a seregélyek nyerték meg a csatát. Eddig.
A seregély bár vonuló, mégis tipikus hazai madárnak számít. Általában februártól érkezik északról
csapatostul. A hazánkban költõ madarak viszonylag hamar délebbre húzódnak, de az állomány
nagyobb része szeptemberben vonul el. Ezek fõként Olaszországban és Észak-Afrikában telelnek,
és az olajfaültetvényeket tarolják le. Az ornitológusok szerint hazánkba szeptemberben érkeznek az
északabbi területen költõk, s a szõlõben ezek a madarak okozhatják a nagyobb veszteségeket.
Közben, ahogy melegszik az éghajlat, egyre több seregély dönt a maradás mellett, és áttelel a
Kárpát-medencében.
A seregélyek az extenzív mezõgazdálkodás idején nem okoztak jelentõs kárt, az alföldi legelõkön, a
ligetes tájon bõven találtak ennivalót. Nyár közepéig rovarokkal és vadon élõ cserjék bogyóival
táplálkoztak. Ekkor kezdték csipegetni a gyümölcsöt és a korán élõ szõlõt. Mostanában azonban az
ügyes légi akrobaták már szinte csak a szõlõk környékén tanyáznak. A seregély egyébként a
ténylegesen elfogyasztott szõlõszemeknél sokkal nagyobb kárt okoz, ugyanis a fürtök közelében
izeg-mozog, lábával, csõrével, szárnyával az egész fürtöt képes leverni, holott közben csak egy-két
szemet evett meg.

Magyar borbemutató Balfon
2008-09-05
A balfi Weninger Pincészet második alkalommal adott otthont az osztrák és svájci borakadémikusok
és akadémikus jelöltek számára szervezett magyar borkóstolónak.
A Magyar Bormarketing Kht által szervezett bemutatón a ruszti és a zürichi Borakadémia
diplomakurzus hallgatói, illetve borakadémikusai vettek részt, akiknek többsége borkereskedelemmel
és vendéglátással foglalkozik. Az eseményen a vendéglátó Weninger Pincészet mellett pannonhalmi,
szekszárdi, somlói, villányi, balatoni és tokaji borászatok mutatkoztak be.A kóstolót követõen Dr
Josef Schuller, a ruszti Borakadémia igazgatója elismeréssel nyilatkozott a kóstolt borokról és
reményét fejezte ki, hogy a kóstoló 2009-ben is megrendezésre kerül.
Forrás:bormarketing.hu
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S p o r t h í r e k
Megkezdõdött a bajnoki idény. Így újból igyekszünk nyomon követni a
történteket Bognár Sándor kommentálásával.
08.17.
Répcevis – Balfi SE 3:2 Góllövõk: Polt Péter, Sztojka Antal
Álmosan kezdtük a szezont.
Tart.: 3:1 A tartalékcsapat ha lehet, még álmosabb volt.
08.24.
Balfi SE – Sopronhorpács 5:3 Góllövõk: Baán László, Katona János, Bognár
Gábor, Bognár Attila 2)
Hatvan percig álomszerûen focizott a csapat.
Tart.: 4:2 - Jól sikerült hajrával hoztuk a három pontot.
08.31.
Sopron Boys – Balfi SE 2:4 Góllövõk: Sztojka Antal, Katona János, Bognár Gábor, Bognár
Attila)
Ha pontozásra játszanák a labdarúgást, nem mi hagytuk volna el gyõztesként a pályát….
Tart.: 09.07.
Balfi SE – Fertõszéplak 9:1 Góllövõk: Horváth Gábor, Herbszt Róbert 3, Reichardt László,
Katona János, Bognár Attila 3)
Dícséretes az eredmény, de hadd legyek egy kicsit telhetetlen: ha a II. félidõ elsõ húsz percét
nem alusszuk át, két számjegyû lehetett volna az eredmény. De így csak gratulálok a
játékosoknak!
Tart.: -

Nõi foci
Lányaink-asszonyaink az elmúlt hetekben három tornán is részt vettek.
Pósfán harmadik helyezést értek el. A dekázóversenyben Hámor Martina lett az elsõ,
hetesrúgásban pedig Endrei Ramóna.
Az ágfalvi tornán a második helyen végeztünk. Hasonlóan a pósfai tornához, a dekázást Hámor
Martina, míg a hetesrúgásokat Endrei Ramóna nyerte.
Nagycenken szintén második lett csapatunk. A legjobb kapus Tóth Józsefné (mindnyájunk
kedvenc Ritája) lett. A torna gólkirálya Endrei Diána.
Gratulálunk nekik! Szépek voltak a lányok és ügyesek!

Varga Endréné receptje:

Receptsarok

Duna hullám

25 dkg margarin, 25 dkg cukor, 30 dkg liszt, 6 db tojás, fél csg. sütõpor, 2-3 evõkanál kakaó, 1,5
dl tej
A margarint a cukorral jó habosra keverjük. Hozzáadjuk a tojások sárgáját, a felvert tojásfehérjét,
a lisztet, a sütõport és a tejet. Felét lisztezett tepsibe öntjük, megszórjuk kimagozott meggyel.
A tészta másik felébe belekeverjük a kakaót, ráöntjük az elõzõ rétegre és megsütjük.
Krém: 4 dl tej, 1 csg. vanília puding, 1 evõkanál liszt. Ezeket sûrûre fõzzük. 25 dkg margarint 20
dkg porcukorral habosra keverünk, hozzáadjuk a kihûlt pudingos krémet és a tészta tetejére kenjük.
Végül a tetejére csokimázt teszünk, majd villával csíkokat húzunk bele.
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A Pro Kultúra Kht. balfi József Attila Mûvelõdési
Házának programjai
Állandó programok: 2008. okt. 1- tõl 2009. jún 30-ig.
Ifjúsági Klub
Nyitvatartás. hétfõ-csüt. és vasárnap 16-20 óráig, péntek- szombat 16-22 óráig.
Balfi Adománykönyvtár: Nyitva tartás szerda, péntek 17-19 óráig
Részönkormányzat: fogadóóra minden hónap elsõ szerdáján, nyári idõszakban 19, téli
idõszakban 18 órától. A részönkormányzat rendes ülése Sopron MJ. Város Közgyûlésének
rendes ülését megelõzõ héten, szerdán, a fent leírtak szerint. A Településrészi Önkormányzat
ülései nyilvánosak, kivéve azok a napirendi pontok, ahol zárt ülés rendelhetõ el.
Balfi Színjátszókör: próba minden kedden 19-21 óráig. A csoportba még várunk felnõtteket,
Dirty Dance Klub gyermekeknek:
próbarend:
szerda 17,30-18,30 kiscsoport, 18,30-19,30 nagycsoport
péntek 17,30-18,30 kiscsoport, 18,30-19,30 nagycsoport
Korlátozott számban még tudunk gyermekeket fogadni!
Balfi Dalárda (Kórus): minden csütörtökön 19-21 óráig
Énekelni tudó és szeretõ felnõtteket még szívesen látunk!

BUKFENC!
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén indul a
játékos, eszközös fejlesztõ, zenés torna
kisgyermekeknek. A Bukfenc gyermektorna
és a Cini-cini muzsika foglalkozás lényege
megtekinthetõ a www. gyermektorna.hu
oldalon. Tervezett kezdési idõpont 2008.
október eleje. A foglalkozások délelõtti
programok. Jelentkezni lehet a 06/70-4103930
és a 06/70-4140247-es telefonszámokon, az
anita.kantor@citromail.hu e-mail címen, illetve
személyesen a balfi József A. Mûv. Házban.

A mûvelõdési ház októberben
a következõ rendezvényeknek ad otthont:
2008. október 19. vasárnap, 18. óra, színházi elõadás
SPIRÓ GYÖRGY: PRAH (komédia)
Szereplõk:
Férfi: Bregyán Péter Jászai Mari díjas
Nõ: Topolcsányi Laura
A darab témája röviden: Hatszázmillió a nyeremény. Mégis
van Isten! Vagy a mennykõ csap be?
Belépõdíj: 500.- Ft
2008. október 25. szombat 18. óra
REPLAY – a Balfi Szüreti Napok visszajátszása
A nagysikerû X. Szüreti Napok videó- és fényképfelvételeinek bemutatása, néhány vidám jelenet
felelevenítése a színpadon, majd ezt követõen beszélgetés, a tapasztalatok és tanulságok
elemzése, a jövõ év tervei, ötletek.
PROGRAMELÕZETES!
November 1. 18.órakor a hagyományos Temetõi Koncert a balfi temetõben !
Ezt követõen
Prunner László fotómûvész, ( Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetségének alelnöke) kiállítása nyílik meg a mûv.házban „Beszélõ kövek” címmel.
A részletes programot figyeljék a plakátokon, szórólapokon és a médiában!
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, ideiglenes honlap: http://balf.sopron.hu
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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