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MEGYEI BORVERSENY 2010.
Abban a megtiszteltetésben volt része június 24-én a Pro Kultúra balfi József Attila Mûvelõdési Házának,
hogy ismét rangos rendezvénynek, a 10. Megyei Borversenynek, (melyet Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzata szervez évente), adhatott helyet. A megyei önkormányzat tisztségviselõi mellett a megyei
közgyûlés alelnöke, Firtl Mátyás országgyûlési képviselõ is megjelent a rendezvényen, szinte végig figyelemmel
kisérte azt, majd köszöntõt mondott és átadta a megyei díjakat. Jelenlétükkel megtisztelték az Európai
Borlovagrend Konzulátusának képviselõ is a rendezvényt. Sopron Megyei Jogú Város képviseletében dr.
Fodor Tamás polgármester mondott köszöntõt ás adta át a város díját. A képeket a borversenyrõl megtekinthetik
Balf honlapján. (http://balf.sopron.hu) Az eredmények részletesen olvashatók a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat és Sopron honlapján. Nagy örömünkre szolgált, hogy több balfiborosgazda is elismerésben
részesült, így többek között Csonka István, Kolonics Zoltán, Szalai Józsefné.

XII. BALFI SZÜRETI NAPOK,
2010. AUGUSZTUS 27-28.
Kérjük, ismét lelkesen készüljön mindenki a felvonulásra, és
madárijesztõkkel, feldíszített portákkal!
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A SOPRON HOLDING ZRT. KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Balfiak!
I. A SOPRON HOLDING Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében levõ balfi - nem magán-, nem intézményi
tulajdonban/kezelésben/használatban levõ - közterületek:
Bozi utca, Fürdõ sor, Régi buszforduló, Petõfi S. utca, Temetõ utca, Fertõ utca, Új buszforduló, PetPack-tól járda széle a régi kútig, Balf-Fertõboz közötti kerékpárút.
A SOPRON HOLDING Zrt. által kezelt balfi közterületeken ellátott feladatok:
·

közterület-tisztítás:
közutak (padkától padkáig történõ) és az egyéb burkolt közterületek gépi és kézi takarítása,
az utcai hulladékgyûjtõ-edények ürítése, karbantartása, cseréje,
tavasszal az útpadka mellett télen felgyülemlett sár kézi feltakarítása (sártalanítás),
téli idõszakban hótolás, síktalanítás,
ingatlanhoz nem kötõdõ árkok, átereszek, rácsok tisztítása, fedett buszvárók, önkormányzati járdák
takarítása, útpadkák fûnyírása,
§ illegális hulladéklerakók felszámolása.
·
zöldterület-gazdálkodás:
§ parkosított, virágosított területek gondozása.
§
Társaságunk a balfi körzetben teljes munkaidõs utcagondozót foglalkoztat a kézi takarítási és a
virággondozási feladatok ellátására.
·
útkarbantartás:
aszfaltozott utak, útpadkák, árkok, szegélyek, járdák javítása és karbantartása.
útügyeleti, balesetelhárítási, hóügyeleti készenlét: 06/30/236-9403
§
§
§
§
§

A SOPRON HOLDING Zrt. további szolgáltatásai:
·
Bejelentésre kóbor ebek befogása, az elhullott állatok összegyûjtése, nyestcsapdák kölcsönzése
gyepmester: 06/30/959-5024
·

Megrendelésre kártevõirtás: rovar- és rágcsálóirtás, intézmények zöldterületeinek kullancsirtása,
terménygázosítás, rovar-, rágcsálómentesség fenntartása.
kártevõirtó: 06/30/216-0277

www.sopronholding.hu
Ingyenesen hívható zöld számunk: 06-80/514-600
*****
További – nem a SOPRON HOLDING Zrt-hez tartozó - szolgáltatók elérhetõségei:

II.
II.1.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Fõmérnökség kezelésében levõ, KPM-útként ismert
(a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium nevébõl) következõ balfi közutak vonatkozásában:

Fõ utca, Alsódomb sor, Óhegy utca.
Fertõszentmiklósi Üzemmérnökség: (99) 380-960 ,diszpécserszolgálat: (96) 529-210
II. 2. Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatásai (www.stkh.hu):
·
kommunális hulladékgyûjtés (háziszemét-gyûjtés) 99/506-488, 30/40-90-530
·
konténeres hulladékszállítás 99/506-481, 30/684-41-63
·
szelektív hulladékgyûjtés 99/315-283

2

BALFI
·
·
·
·
·
·
·

HÍREK

XI.

É V F O LYA M

6. S Z Á M .

2010.

június

veszélyes hulladék gyûjtése 99/506-483, 30/20-40-591
elektronikai hulladékgyûjtés 99/506-483
zöldhulladékgyûjtés 99/506-483
lakossági lomtalanítás 99/506-489, 99/506-481
szerelõmûhely szolgáltatás 30/40-90-522
hulladéklerakók üzemeltetése 99/506-483
Zöld Állomás - környezetbarát termékek boltja, 99/506-577.Sopron, Mátyás király u. 34.

*****
III.
Sopron Város Önkormányzata rendeletben (20/2008. (VI. 30.) szabályozta a köztisztasággal összefüggõ
tevékenységeket, mely többek között tartalmazza:
„2. § A köztisztaság megõrzésében mindenki köteles hathatósan közremûködni és a települési környezet (különösen a
közterületek) szennyezésétõl, fertõzését okozó tevékenységektõl, illetõleg magatartástól tartózkodni”.
„3. § (1) d) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, szemét-, hó- és síkosságmentesítése,
illetõleg pormentesítése;”
„4. § (3) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelõje (a továbbiakban együtt: tulajdonos),
másnak a tulajdonában levõ ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetõleg - a bérleti
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlõ (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.”
„5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni
a) a telekhatár és a közút közötti kiépített és/vagy kiépítetlen terület;
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak mûtárgyai;
c) a beépítetlen telekingatlan;
d) úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, valamint szükség szerinti - minimum évi kétszeri - kaszálásáról, az allergén növények irtásáról és a
parlagfû virágzásának megakadályozásáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
(2) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak
és bokrok megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét,
illetve a forgalomirányító lámpa és tábla láthatóságát.
(3) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az épület tetõzetérõl az esõvíz, a hólé járdára csorgásának
megakadályozásáról, annak saját ingatlanon vagy közterületen (közcélú csatornában, vagy árokban) való elvezetésérõl”.
„6. § (5) Gépjármû üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett szennyezõdést az elõidézõnek
haladéktalanul meg kell szüntetnie és a terület eredeti állapotát vissza kell állítania.”
„7. § (8) Vásárok, rendezvények színhelyének az eseményt követõ takarításáról - egyéb megállapodás hiányában - a
rendezõ (szervezõ) köteles gondoskodni.
(9) Közterületen hozzájárulás nélkül elhelyezett és az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt elhelyezõje
(elhelyeztetõje) köteles azonnal eltávolítani,”
A rendelet teljes szövege elolvasható: www.pmk.jogtar.hu

Óvjuk, gondozzuk továbbra is közösen ezt a szép kis falut!
SOPRON HOLDING Zrt.
Kedves Természetbarátunk!
Áprilisban megrendezett hulladékgyûjtésünk sikerén felbuzdulva ismét meghívunk benneteket egy jó csapatmunkára, hogy szebb
legyen a környezetünk. A Fertõtáj Vadásztársaság valamint a Soproni Állat- és TermészetvédõkEgyesülete szervezésében ismét

hulladékgyûjtésre kerül sor,
melynekidõpontja

2010 július 10 szombat,
Gyülekezõ: Sopronban,a Pihenõkerszt lakópark Balf felé esõ bejáratánál.8óra30perckor.
Esõ esetén ez az idõpont áttolodik július-17re. Takarítás helyszíne: Balfi erdõ Idõtartam: kb. 4-5 óra. Szükséges felszerelés:
gumikesztyû, innivaló.
Résztvevõk: Fertõtáj Vadásztársaság, Soproni Állat- és TermészetvédõK Egyesület, Sopron és környéke Természetvédõ
Barátok Köre, Soproni Polgárõr Egyesület, Castanea Környezetvédelmi Egyesület, és több magánszemély.
A szemétgyûjtés végén a Rejtekadó vadászháznál (Nemeskúti út) várjuk ahulladékgyûjtés résztvevõit vadpörköltre. Itt nyílik
lehetõség arra, hogyszemélyesen is megismerjük egymást! Szeretettel várunk!
Üdvözlettel: A szervezõk nevében Pintér Csaba (telefonszám:0630/9694-583)
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JELKÉPEINK
MAGYAR
KORONÁZÁSI
JELKÉPEK II.
A koronázási jelvények a király
koronázásánál a királyi hatalom
szimbolikus kifejezésére használt
jelvények, mint a koronázási
palást, királyi jogar, és az
országalma. A Balfi Hírek februári
számában már szó esett a Szent
koronáról, a jelenlegiben pedig a
többi
koronázási
jelképet
szeretném bemutatni.
Koronázási palást:
A koronázási palást a koronázási
jelvények egyike. A Magyar
Nemzeti Múzeumban van kiállítva.
Felirata szerint eredetileg harang
alakú miseruha volt, melyet 1031ben ajándékozott I. István király és
Gizella királyné az épülõ
s z é k e s f e h é r v á r i
Nagyboldogasszony
székesegyháznak. Bizánci eredetû
selyemszövetét
aranyés
selyemfonállal hímzett képek és
latin feliratok díszítik. Néhány
közülük:
- Ez a casula Szûz Máriának
Fejérváron levõ egyháza számára
készült és adatott Krisztus
megtestesülésének 1031. évében,
a XIV. indikcióban, István király és
Gizella királyné által.
- Az elleneket Krisztus legyõzve
magasan ragyog.
- A legmagasabb királynak szól a
mennyei gyülekezet.
- Ragyog az égben a szent szülõ
képe.
- Trón illeti meg a kormányzó és
uralkodó Krisztust.
Hímzett és gyöngyökkel kivarrt
életfamotívumokat és állatokat
ábrázoló gallérját átalakítás
alkalmával kapta, a 12. század
végén. A koronázási jelvények
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közé tartoznak még a koronázási
paláston túl az alba, stola,
vállkendõ, öv, kesztyû és a
melldísz vagy mellkapocs.
Királyi jogar:
A jogar az ítélkezés, az
igazságosság, a jogszolgáltatás
jelképe, õsi keleti eredetû hatalmi
jelvény. A magyar királyi jogar
különös,
buzogány
alakú
formájával tûnik ki a korabeli királyi
jelképek közül. Feje metszett
hegyikristály gömb, a véset három
oroszlánt ábrázol. Kutatók a munka
keletkezését – a metszet stílusa
alapján – a 10. századra, a
Fátimidák uralta Egyiptomba
helyezik. A kora alapján lehetett
már Szent Istváné is egy keleti
ajándék vagy vásárlás útján. Az is
elképzelhetõ, hogy II. Henrik
német-római császár, aki Gizella
királyné révén István sógora volt,
ajándékaként került a magyar
királyi kincstárba. A kristálygömb
eredetileg is jogarfej lehetett. A
jogar foglalata a 12. század
második felében készült, a nyél
mogyorófából van. A hegyikristály
fejet két virágot formázó
aranylemez fogja közre, amiket
pántok fognak össze. Fölül egy
mágikus csomót helyeztek el,
ennek bajelhárító szerepet
tulajdonítottak. A foglalatra,
láncokra függesztett golyókat
erõsítettek, amik a csilingelésükkel
a szellemeket tartották távol. A
mogyorófa nyelet aranyozott ezüst
filigrán díszítés fedi. A technológiai
szempontokat, valamint technikaés
mûvészettörténeti
szempontokat is fegyelembe vevõ
ékszerészi vélemény szerint a jogar
foglalata legkésõbb a 9. századra
datálható. A nyél és a foglalat
filigrános díszítménye ugyanis erre
a korra tehetõ. Ebbõl következõen
a jogarfej sem lehet késõbbi, az
egész tárgy egyszerre készült, egy
terv alapján és a 8–9. századi
Kárpát-medence, az avar kor
felvethetõ alternatíva.
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Országalma:
Az országalma az uralkodói hatalmi
jelképek egyike. A magyar
koronázási jelvények között is
találunk országalmát. Az éggömb
már az ókortól szerepel a hatalmi
szimbólumok között. A bizánci
császárok és a Karoling uralkodók
is sokszor a kezükben tartanak egy
gömb alakú tárgyat a róluk készült
ábrázolásokon. Feltételezés, hogy
országalma ekkor még nem
létezett, csak az ábrázolásokon
alkalmazták
hatalmi
szimbólumként. Az elsõ tárgyi
valóságában létezõ országalmát
II. Henriknek ajándékozta VIII.
Benedek
pápa
1014-ben,
császárrá koronázása alkalmával.
Bár II. Henrik az ajándékot nem
tartotta meg (a clunyi bencés
monostornak ajándékozta), az õt
követõ uralkodók hatalmi jelvényei
között már megtalálható az
országalma. Az országalma
ábrázolása Magyarországon
elõször a koronázási paláston
tûnt fel. Az 1031-ben készült
paláston gömbölyû tárgyat tart a
kezében Szent István és a vértanúk
is. Az az országalma, amely ma a
magyar koronázási jelvények
között szerepel aranyozott ezüstbõl
készült. A nem tömör gömbrész
valójában nem pontosan gömb
alakú, legnagyobb átmérõje
függõlegesen 7,9 cm, vízszintesen
8,9 cm és két félgömbbõl
illesztették össze. Az országalma
teljes
magassága
a
kettõskereszttel együtt 16 cm. A
gömbrész oldalán négyszer vágott
pajzs látható, amelyet az Árpádok
és az Anjouk címere díszít ezért
szokás feltételezni, hogy az Károly
Róbert uralkodása alatt készült.
Egyéb magyar
jelvények

koronázási

A koronázási jelvények részeként
tekinthetõ a Szent Istvánnak
tulajdonított kard, továbbá az
apostoli kereszt, mely már újabb
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mû a 15.- vagy 16. századból.
Régibb leltárak megemlékeznek
még koronázási öltönyökrõl is,
melyek viszont nem részei a
magyar koronázási jelvényeknek. A
koronázási jelvények közé tartozott
többek között aranyszállal átszõtt
kesztyû,
valamint
szintén
aranyszállal átszõtt papucs is. Ezek
sajnos teljesen szétáztak az
Orsovánál, Szemere Bertalan által
történt elásása és a több mint négy
évig a földben való tartózkodása
során.
Feldmanné, Molnár Zsuzsa

A BALFI KÓRUS
HAGYOMÁNYOS
KONCERTJE

Méltán
lehetünk
büszkék
kórusunkra, hosszú évek kitartó
munkája, Baader Erik karnagy úr
ügyszeretete és hozzáértése
meghozta gyümölcsét. Évrõl-évre
kiforrottabb,
letisztultabb
produkciókat hallhatunk a Balfi
Kórustól. Nyilván ezért is jönnek
szívesen a Soproni Zeneiskola
tanárai (Halmos Erika, Kovács
Krisztina) és növendékei is,
(Rabensteiner Zoltán, Varga Bálint,
Feller Katalin, Váradi Klára) is ide
szerepelni. Régi zenészbarátság
fûzi a balfiakat a Hegykõi Szt.
Mihály Templom Kórusához, õk
minden évben megajándékozzák a
hallgatóságot néhány kórusmûvel,
nagyon szép elõadásban, Bak Lilla
karnagy vezetésével.
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A mûsort Kassai Róbert az
evangélikus egyházközség elnöke
vezette.
Végül - már hagyományosan - az
összkórus tette emlékezetessé a
koncertet. Az est a mûvelõdési
házban, fehér asztal mellett ért
véget.

Balfi Amatõr
Színházi Esték

Kevés ilyen méretû település
mondhatja el magáról, hogy egy
estét betöltõ amatõr színházi
programot képes nyújtani a
közönségnek. Ez nem kis részben
köszönhetõ azoknak a lelkes
gyermekeknek és felnõtteknek,
akik szabadidejük egy jelentõs
részét arra szánják, hogy próbákra
járjanak, szöveget, mozgás- és
beszédtechnikát tanuljanak. Bár a
kultúrház vezetése hosszú évek óta
az új darabok bemutatását
kicsiknél és nagyoknál próbálta
mindig valamilyen más rendezvény
egy részeként megvalósítani, idén
elõször kísérletképpen önálló
programként léptek fel a Balfi
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Tagiskola és a Balfi Színjátszókör
tagjai.
Örömmel írhatjuk le, hogy a
kísérlet bevált: telt ház elõtt ment
le a két elõadás, nagy sikerrel. A
Kóczán Orsolya által rendezett és
betanított Lúdas Matyi nagy tapsot
kapott. Méltán. Nem kis dolog –
sok szövegtanulással, több
jelenetváltással - egy órában
gördülékeny, élvezhetõ színházi
elõadást létrehozni, fõként ha azt
is tudjuk, hogy a szereplõk 6-10
éves gyerekek.
A felnõttek is kitettek magukért.
Cserna Szilveszter stand-up
szövegére nagyon jól reagált a
közönség, úgymond „vették a
lapot”.
A
színjátszókör
Nagytakarítás c. darabját, mely a
reklám- és fogyasztásközpontú
világot vette célba a humor
fegyverével, a közönség sok
nevetéssel, helyenként nyíltszini
tapssal honorálta.Összességében
is szép siker volt. Köszönjük Balf!

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 Sopron-Balf, Fertõ u. 8.
Tel: 06/20 – 587-3439 (naponta 18
óra után hívható)
e-mail: sobaten@freemail.hu
honlap: http://balf.sopron.hu médiapartenerünk:
www. fertopart.hu
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Szeretettel várjuk ismét táborainkba gyermekeiket, ismerõseik
gyermekeit.

Margaréta játék-és életmódtábor
· Ha szeretnél néhány napot jó csapatban tölteni, barátokat
találni,
·
ha szívesen játszanál jobbnál jobb játékokkal,
·
ha érdekel, hogy lehet kenyeret sütni, és egészséges
ételeket készíteni,
·
ha szeretsz alkotni,
·
ha kipróbálnád, milyen is a ló hátán ülni, és jókat
kirándulni, nevetni, akkor mindenképpen várunk táborainkba,
Sopron-Balfra.
Idõpontok:
Díjak:
2010. július 5-9-ig
12.500 Ft/hét +
ebéd
2010. július 12-16-ig
3.000 Ft/nap +
ebéd
2010. augusztus 16-20-ig
Táborainkba alsós gyermekeket várunk.
Érdeklõdés: Láng-Németh Irma +36 20 5697466
Jelentkezés: www.margareta-eletmod.5mp.eu

Szeretnél okosan gondolkodni?
Járj ELMETORNA foglalkozásainkra, melyek õsszel kezdõdnek
ismét. /Hogy mi az elmetorna? www.elmetorna.5mp.eu /
Ha egy iskolában vagy óvodában van hat jelentkezõ, részünkrõl már
indulhat is a foglalkozás.
Logikai, stratégiai, táblás és õsi játékokkal fejlesztjük a gyermekek
gondolkodását, memóriáját, figyelmét, térlátását. /Mankala,
Négyen egy sorban, Csúcsforgalom, Békaugrás, Hex, stb./
Önismereti játékok széles skálájának segítségével fejlesztjük
személyiségüket.
Tanítjuk õket logikusan gondolkozni, problémát megoldani, dönteni
nehéz helyzetekben, együttmûködni társaikkal, és küzdeni.
Elfogadni a vereséget, elhordozni a gyõzelmet.
Ezekkel a játékokkal egész nyáron át is hasznosan tölthetik a
szabadidõt a gyermekek. Akár egy oktatási intézményt is
támogathatnak a tõlünk rendelt játékkal.
Jelentkezz bátran, ha együtt szeretnél velünk játszani!
Információ: Láng-Németh Irma Tel: +36 20 5697466
www.margareta-eletmod.5mp.eu A honlapról játék webáruházba is ellátogathat.

Köszönet
Köszönet a Szomjas Szúnyog Bt.nek
(Huszár Ádám), amiért a kultúrház
részére 50 db kistányérat vásárolt.
Köszönet a Balfi Kulturális
Egyesületnek, hogy pogácsa
vásárlásával
támogatta
a
Tündérfesztivált.

A hónap idézete Szt. Iván éjre:

Ha nem lenne sötét,
sose látnánk a
csillagokat.
Stephenie Meyer
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Receptsarok
VA R G A E N D R É N É
receptjei
Túrógolyó
Hozzávalók: 50 dkg túró, 30dkg
porcukor, ízlés szerint van.cukor,
30 dkg kókuszreszelék+ a
forgatáshoz, mogyoró, mandula
vagy mazsola
A túrót a porcukorral és a
van.cukorral összekeverjük, majd
10 percig állni hagyjuk.
Ezután
hozzáadjuk
a
kókuszreszeléket, összegyúrjuk. A
masszából kis golyókat formázunk,
megforgatjuk kókuszreszelékben.
A közepükbe tehetünk mogyorót,
mandulát vagy az egész masszába
mazsolát.
Kókusztekercs
Hozzávalók: 50 dkg keksz, 25 dkg
porcukor, 2 dl tej, 2 e.kanál
kakaópor
A töltelékhez: 10 dkg vaj, 25 dkg
porcukor, 1 cs. van.cukor, 20 dkg
kókuszreszelék+ a
forgatáshoz, fél dl rum
A tésztához a kekszet ledaráljuk,
összegyúrjuk a porcukorral, a tejjel,
a kakaóval és fél órát állni hagyjuk.
A töltelékhez a vajat habosra
keverjük a cukorral, a van.cukorral.
Beledolgozzuk a kókuszreszeléket
és a rumot.
A tésztát fél cm vastagra kinyújtjuk,
rákenjük a kókuszos krémet, majd
feltekerjük. A
tekercset
megforgatjuk kókuszreszelékben,
szorosan frissentartó fóliába
csavarjuk és 1-2 órára a hûtõbe
tesszük.

B a l f i
H í r e k
1 1. é v e
a
l a k o s s á g
szolgálatában
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SPORTHÍREK

FELNÕTT CSAPATUNK A
2. HELYEN VÉGZETT A
TABELLÁN!
A TARTALÉK GÁRDA
6. HELYEZÉST ÉRT EL,
MÍG NÕI CSAPATUNK A 3.
HELYEN VÉGZETT!
MINDNYÁJUKNAK
GRATULÁLUNK!
Évzáró közgyûlését tartotta június
19-én a mûvelõdési házban a Balfi
SE. Nem véletlenül nagyon jó
hangulatban, hiszen az lezárult
bajnoki szezon nagyon szép
eredményt hozott a csapat és
szurkolói számára. A bajnoki ezüst
nagyon szépen csillog, – hajszál
választotta el csak a csapatot az
aranytól - különösen ha tudjuk,
hogy szinte az egész idényben
sérülésekkel küzdött a gárda, így
nem egy ízben arra kényszerült az
edzõ, hogy a tartalékcsapatból
vonjon el erõket. A játékosok
mindhárom csapat esetében
minden
dicséretet
megérdemelnek, a „nagyok”, a
tartalék és a „csajok” sok örömet
szereztek lelkes és jó játékukkal a
balfi szurkolóknak.
Bognár Sándor elnök köszöntõ és
évértékelõ szavai után érmeket és
okleveleket
adott
át
a
megjelenteknek,
majd
a
tartalékcsapat edzõje köszönte
meg a munkát. A mûvelõdési ház
nevében H. Nagy Cecília gratulált
a sikerhez, majd Kassai Péter a
Balf Alapítvány Kuratóriumának

képviseletében nyújtott át az
elismerése jeleként, a további
sikeres folytatáshoz ötvenezer
forint támogatást a csapatnak.
Az est terített asztal mellett
folytatódott, étel-ital várta a
Szomjas Szúnyog Bt. jóvoltából a
sportolókat.
A Balfi SE Vezetõsége és tagjai
ezúton is köszönik szponzoraiknak
a támogatást, szurkolóiknak a
lelkes biztatást.
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Balfi Kulturális Egyesület

EGÉSZSÉGNAP 2010
Talán a nagy melegre való
tekintettel, de a szokottnál egy kicsit
nehezebben állt össze a mezõny a
futásra és kerékpározásra, ám
azért kezdésre már sárgállott a Fõ
utca. (A nevezõk ugyanis sárga
trikót kaptak az 1,2 km-es Tour de
Balfra…) Az útvonalat teljesítõk
között
értékes ajándékokat
sorsoltak ki, a fõdíj idén egy 30.000
Ft értékû kerékpár vásárlási
utalvány volt. Ingyenes vérnyomás,
vércukor mérés, szemvizsgálat
reiki, mágnes- és fényterápia
színesítette a programot, melynek
fénypontjaként Nick Árpád a
közismert „erõember” és Guiness
rekorder húzta el az Ásványvíz
Üzem kamionját. A délutánt a
halászléfõzõ verseny zsûrizése és
kóstoló zárta. A nevezési díjakból
befolyt
összeget
a
Gyermekétkeztetési
Közalapítványnak ajánlották fel a
szervezõk.
Fõ támogatóink voltak: a Pet-Pack
Kft. Balfi Ásványvíz Üzem,
Sopron-Balf
Településrészi
Önkormányzata, Pro Kultúra
Nonprofit Kft, Balf Alapítvány
Továbbá: Egy Csepp Figyelem
Alapítvány, Nap Rádió, Hotel Lõvér,
Fusio
Optika,
Angelico
Szépségszalon, Plaza Patika,
Kincses Ferencné, Szomjas
Szúnyog Bt, Molnár Ferenc, Kocsis
János, Zepter Ungarn Kft, Raknics
Méhészet.
Köszönjük még a Soproni Reiki
Egyesületnek (Homoki Farkas
Péter) a támogatást. A Hany Istók
Horgász
Egyesületnek
a
halászléfõzõ
verseny
lebonyolítását. Pajzs Gábornak a
kamionos munkát, Veiner Ritának
és testvérének, Szilvinek a
bemelegítést, Ulrich Juditnak a
mûsorvezetést, valamint Kassai
Zoltánnak a technikai segítséget.
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