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Országgyûlési választások 2010.
I. forduló 2010. ápr. 11. vasárnap
II. forduló 2010. ápr. 25. vasárnap

Locsolóbál
2010. április 4-én
Húsvét vasárnap
19 órától
a balfiJózsef A.Mûvelõdési Házban

a Balfi Kulturális Egyesület
szervezésében

Zene:

Csiszárduó

Boldog, békés Húsvéti
Ünnepeket Kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

Tombola! Büfé!

Sztárvendég:

KOMÁR LÁSZLÓ
Belépdõdíj 1000.- Ft
Figyelem a jegyet éjfélig õrizze meg!
A belépõjeggyel megnyerheti fõ
támogatónk, a

Weninger Pincészet
által felajánlott
digitális fényképezõgépet!
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A tavalyi sikerre való
tekintettel
április 08. (csütörtökön)
18:00 órakor
ismét német

Harmonikás
csoportot
látunk vendégül
a József A. Mûvelõdési Házban.

Néhány szó a zenekarról:
Az 1996 óta sikeresen mûködõ
zenekar 30 fiatalabb és idõsebb
lelkes
tagjának
közremûködésével vesz részt a zenei
életben. Kínálatuk számos zenei
mûfaj tárháza. A klasszikus
zenétõl a régi és mai slágereken
át, a népzenéig számos stílusban
otthonosan mozognak.Székhelyük
Obercunnersdorfban található. Itt
az év minden szakában adottak
a lehetõségek a felkészüléshez
és a próbákhoz. Sörfesztiválok,
faluünnepek és számos koncert
része
a
körutazásnak
B a j o r o r s z á g b a n ,
Magyarországon
és
Svédországban.
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Így ünnepeltünk

Március 15.
Nemzeti ünnepünket idén is
méltó módon ünnepeltük a balfi
József A. Mûvelõdési Házban. A
település apraja-nagyja készült
és ünnepelt.
A mûsort a Himnusz hangjait
k ö v e t õ e n a b a l f i Ta g i s k o l a
ünnepi produkciója követte. A
pontosan
koreografált,
színvonalas produkcióért a
gyerekek és felkészítõ tanáruk,
Hajni néni méltán kaptak
elismerést.
Az iskolásokat Sopron-Balf
T e l e p ü l é s r é s z i
Önkormányzatának elnöke
Kocsis János követte, aki ünnepi
beszédében
nem
csak
emlékezett, hanem – aktuálisan,
az 1848-as forradalom példája
nyomán – reményét fejezte egy
igazságosabb, becsületesebb
világ megvalósulásában.
Kocsis János szavait a Balfi
Színjátszókör erre az alkalomra
készített etûdje követte, az
ünnepség a Szózattal zárult,
majd a távozók a színjátszókkal
közösen dúdolták a Kossuthnótát.

---------------------------------------------FARMER
A Balfi Kulturális Egyesület
szervezésében jótékonysági
FARMERÉRTÉKESÍTÉS
lesz
a balfi József A. Mûv.Házban
április 17-én 14 órától 17 óráig.
A bevétel a kulturális egyesület
céljait szolgálja.

A belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várunk!
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Játszóház
A balfi evangélikus közösségi
házban (az iskola mellett)
péntekenként 17-19,30-ig

Játszóház
a balfi gyermekeknek!
Vígborfi László

Köszönet
A Medvehagyma Fesztivál
elõkészületeiben nyújtott erkölcsi
és anyagi segítségét, ezúton is
hálásan köszönjük : a Balf
Alapítványnak,
a Szülõi
Tanácsnak, a Balfi „Hany Istók”
Horgász Egyesületnek, és a
szülõknek.
Balfi Tagiskola
------------Ezúton mondunk köszönetet
Kovács Rolandnak a a kultúrház
elé kerülõ tujákért, azok
beültetéséért. (Az edényeket a
BalfiKulturális Egyesület vásárolta.)
József A. Mûv. Ház.

FELHÍVÁS!
Tisztelt balfi lakosok!

A Szociális Szolgáltató
Intézmény (Sopron,
Kossuth L. u. 10.)
tiszteletdíjas
gondozónõket
keres a balfi idõsek
számára házi
segítségnyújtás
keretében.
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Virilistákat
köszöntött Sopron
Az ünnepségen
Sopron-Balf
vállalkozói közül a
Pet Pack Kft.
kapott oklevelet,
melyet Gyetvai
János termelési
igazgató vett át dr.
Fodor
Tamás
polgármestertõl. Az elismeréshez
a helyiek nevében is szívbõl
gratulálunk, annál is inkább mert
nem csak a befizetett adókon
keresztül, de nagyon sokirányú
szponzorációs tevékenységével is
jelen van Balf életében a Pet-Pack
Kft. Többek között vízzel, üdítõvel
támogatja
rendszeresen
rendezvényeinket,
jelentõs
mértékben segíti és támogatja a
sport és kulturális életet (Szüreti
Napok, Balfi SE), anyagi
segítséget nyújtott korábban az
iskola felújításához és szép
példájaként az együttmûködésnek,
összefogásnak Sopron MJ. Város
Önkormányzatával
együtt
létrehozta és mûködteti a
színvonalas
ivókutat
és
pihenõparkot.
Több
év
tapasztalatából tudjuk, hogy szinte
nincs olyan reális kérése,
határozott elképzelése akár a helyi
hivatalos,
akár
a
civil
szervezeteknek, amiben a PetPack Kft. ne volna partner.
Munkájukhoz tovább sok sikert
kívánunk!
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Idõsebb

Balogh
József
emlékére
Búcsúzunk Tõled, soha
el
nem
múló
fájdalommal: drága
édesapa, szeretõ férj,
nagypapa, dédpapa.
Nem
köszöntesz
minket és nem adsz
többé jó tanácsokat
mindnyájunk számára.
Hiába várjuk, hogy
besétálj
hozzánk,
viccelõdj és beszélgess
velünk.
Nagyon üres nélküled a
házunk,
mindig,
minden pillanatban
visszavárunk.
Reméljük, egyszer,
valamikor
újra
találkozunk!
Szeretõ lányod: Csilla

ÉRTESÍTÉS
Április hónapban az állatorvosi
fogadóóra elmarad, az állatorvos
szükség szerint a 06/20-346-45-45
telefonon elérhetõ.

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

Érdeklõdni a következõ
telefonszámokon lehet:
0699/506-416; 0699/506-417
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kötelezettsége is. A tojásfestés
népszokásként elsõsorban KeletEurópában maradt fenn napjainkig.
Magyarországon a hímes tojás
ajándékozása elsõsorban a húsvéti
A húsvét a keresztények locsolkodáshoz kapcsolódik. A
jóslásra
is
legfontosabb ünnepe, ugyanakkor tojást
használták:
nagypéntek
éjjelén
a tavaszvárás ünnepe is, amelyet
pohár
vízbe
március vagy április hónapban (a feltörték, egy
Hold állásának megfelelõen) csurgatták, s formája megmutatta a
tartanak. Az eredetileg zsidó ünnep jövõ évi termés milyenségét. Volt,
(héberül pészah) az egyiptomi ahol a lányok tojáshéjat tettek a
fogságból való szabadulás ünnepe küszöbre húsvét elõtti este, hogy
volt. A Biblia szerint Jézus – megtudják, mi lesz a férjük
nagypénteki keresztre feszítése foglalkozása; ugyanaz , mint az
után – a harmadik napon, vasárnap elsõ férfié, aki belép a házba.
feltámadt. Helyettes áldozatával Barkaág
megváltotta minden ember bûnét, A másik leggyakoribb húsvéti jelkép
feltámadásával gyõzelmet aratott a a tojás mellett. Éghajlati
halál felett. Húsvétkor ér véget a viszonyaink között a fûzfabarka
negyvennapos nagyböjti idõszak. A helyettesíti azokat a pálmaágakat,
húsvét egybeesik a tavaszi amelyeket lengetve üdvözölte a
napéjegyenlõség idején tartott, a nép egykor a Jeruzsálembe
természet újjászületésén örvendõ bevonuló Jézust. Ennek emlékére
termékenységi ünnepekkel is. szentelik
meg
a
barkát
Legismertebb jelképei a bárány, a Virágvasárnapon. A megszentelt
tojás és a barka.
barkát megõrizték annak védõ,

JELKÉPEINK

Húsvét ünnepe

Böjti étkek hagyománya
Hajdanában, Magyarországszerte
zöldcsütörtökön
vagy
nagycsütörtökön
valamilyen
zöldfõzelék, általában spenót,
került az asztalra tojással.
Nagypénteken ebédre babot, fõtt
aszalt szilvát és almát, esetleg
aszaltszilva-levest ettek vagy
rántottlevest kifõtt tésztával, sóskát,
gombát,
rántás
nélküli
krumplilevest, vacsorára tejet,
aludttejet, túrót.
A húsvéti tojás
A tojás az élet újjászületésének, a
termékenységnek legõsibb jelképe,
piros színe Krisztus kiömlött vérét
jelképezi. Hazánkban már
honfoglalás elõtti sírban is találtak
festett, karcolt díszû tojást. A
középkorban a nagyhéten felállított
Krisztus sírba is helyeztek díszített
tojást és a jobbágyok szolgáltatásai
között szerepelt a húsvéti tojásadás

gyógyító erõt tulajdonítva.
Napjainkban a barka szívesen
alkalmazott tavaszi lakásdísz, így
azok is díszítik vele otthonukat –
mint a tavasz hírnökével –, akik a
barka szentelmény voltát figyelmen
kívül hagyják. A barkaágnak – vagy
bármely, kirügyezett, kevéssé
levelezõ ágnak – további szerep is
adódik a húsvéti jelképek
világában. Például kifújt, zsinórra
fûzött húsvéti tojásokkal díszítik fel.
Ez a – fõleg német földön honos –
szokás mostanában terjed el
hazánkban. Az Amerikai Egyesült
Államokban
is
a
német
bevándorlók terjesztették el az
Egg-tree-t, a tojásfát, amely
valóban olyan látványt nyújt, mintha
tojásokat termõ fa volna. Európa
északi pereméhez közeledve a
barka
sem
nyílik
ki
virágvasárnapra. Így aztán például
a Lengyelország északi vidékein
lakók asszonyai száraz virágokat
dolgoznak az ágakra, s ezeket a –
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nemegyszer méteres – palmynak
nevezett alkotásokat hordozzák a
virágvasárnapi körmeneten, majd
õrzik meg – megszentelve –
otthonaikban.
Húsvéti bárány és nyúl
A jelképek sorában különbözõ
állatokat is találunk. Legõsibb a
bárány, amelynek eredete
ótestamentumi. A zsidók az Úr
parancsára egyéves hibátlan
bárányt áldoztak, s annak vérével
bekenték az ajtófélfát, hogy
elkerülje õket az Úr haragja. A
húsvéti bárány mint jelkép éppen
úgy kapcsolatba hozható azzal,
hogy a bárányok tavasszal jönnek
a világra, mint azzal a máig
közismert vallási tétellel, miszerint
Jézus Krisztus áldozati bárányként
halt kereszthalált az emberiség
megváltásáért. Ezért nevezik õt a
mai napig Isten bárányának. Az a
rituális szerep, amit a húsvéti
bárány egykor betöltött, mára
kevéssé közismert. Kevés
családban
fogyasztanak
bárányhúsból készült ételt
húsvétkor, ugyanakkor a húsvéti
sonka szinte elmaradhatatlan.
A húsvéti ajándékhozó nyúl a
polgárosult élet egyéb szokásaival
együtt német földrõl érkezett
hazánkba a XIX. században.
Eredete ismeretlen. A német
kutatók egyszerû tévedésre
gyanakszanak, amely szerint a
tojáshozó császármadár, a
Haselhuhn nevének lerövidülése
volna a nyúl jelentésû Hase.
Ugyanakkor e szaporaságáról
híres állat a természet ébredése
idején
termékenységi
szimbólumként is megjelenhetett.
Locsolkodás
népszokások

és

egyéb

A locsolás kapcsolatban áll az
emberiséggel csaknem egyidõs
termékenységkultusszal, valamint
a vízzel való meghintés utal a
keresztség jelére és tartalmára.
Régen vízbevetõ, vízbehányó
hétfõnek nevezték húsvét hétfõjét,
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utalva a locsolás egykori módjára,
mikoris erõszakkal a kúthoz,
vályúhoz hurcolták a lányokat, és
vödörszám öntötték rájuk a vizet.

A szagos vízzel, kölnivel való
locsolás és a locslóvers újabb
keletû szokás városon és falun
egyaránt.
Dunántúli a vesszõzés nevû
húsvéthétfõi szokás, amely azonos
értékû a locsolással. A legények
vesszõbõl font korbáccsal
csapkodták meg a lányokat, akik
szalagot kötöttek rá, és borral
kínálták a legényeket. A Felvidéken
a lányok korbácsolták meg a
legényeket. Hajdan sok helyütt
húsvét keddjén a lányok,
asszonyok
locsolták
meg
viszonzásképp a férfiakat. Az Ipoly
vidéki népszokás a tojáshajtás. A
legények lányos házanként 8-10
tojást szedtek össze. Elõre
megbeszélt háznál szalonnát
kaptak, ott a tojásrántottát
elkészítették és megették. A héjat
annak a lánynak a háza elé
szórták, akire valamilyen oknál
fogva haragudtak. Azután indultak
el locsolni.
Feldmanné, Zsuzsa

Az iskolában készült
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A balfi
borászoknak is
fontos: egyesültek
a soproni
kékfrankosok
A Kisalföld.hu portálon a balfi
borászok, híres kékfrankostermelõk számára is hasznos, de
bizonyára már ismert összefogás
örvendetes, szép példájáról
olvasni. Minthogy Balfon ez a téma
nemcsak a borászokat, hanem az
itteni Kékfrankos borok kedvelõit,
egyáltalán a helyi lakosokat
bizonyára közelrõl is érinti, ezért
fontosnak tartjuk e téma bõvebb
ismertetését. (Szerk.)
A Soproni Borvidék pincészetei
közös vállalkozásba fogtak:
megalapították
a
Soproni
Kékfrankos Kft-t, Magyarország
elsõ közösségi borkereskedelmi
cégét.
- A Soproni Kékfrankos Kft-t
március 9-én, a bor kis- és
nagykereskedelmi tevékenység
révén a soproni borok piaci
pozícióinak erõsítse és fejlesztése
érdekében indítottuk útjára közölte a vállalkozás induló
sajtótájékoztatóján Taschner Kurt
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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borász, a kft. ügyvezetõje. - A cég
különlegessége,
hogy
a
nyereségorientált vállalkozás
tulajdonosai nonprofit szervezetek:
a Bormarketing Mûhely Nonprofit
Kft. és a Soproni Borút Egyesület.
A Soproni Kékfrankos Kft.
mindezidáig példanélküli mivoltát
hazánkban az adja, hogy szinte
valamennyi soproni borászat
tulajdonosként jelenik meg.
Jandl Kálmán borász hozzátette,
aki a Soproni Kékfrankos Kft-tõl
vásárol, gyakorlatilag közvetlenül a
termelõtõl szerzi be borait. Ez
vitathatatlan versenyelõny.
A
tulajdonosok szerint a
vállalkozás két éven belül akár
termõre fordulhat, azaz nyereséget
is hozhat. Az üzleti életben
megszokottól eltérõ módon az
eredmény
a
tulajdonosok
egyetértésével
a
helyi
rendezvények támogatásra, a
hazai és a külföldi megjelenésre
fordítható. Ide lehet még sorolni a
borturizmus fellendítését célzó
akciókat is.
- A Soproni Kékfrankos Kft.
küldetése kettõs: a hagyományos
értelemben vett borkereskedelmi
tevékenységek mellett, a marketing
és PR-munka jelentõsége is
kiemelkedõ - jelentette ki Rigler
Zsolt ügyvezetõ. - A piacon jelenleg
mûködõ borkereskedõ cégekkel is
szeretnénk felvenni a kapcsolatot,
hogy információval, pincelátogatási
és tanulási lehetõséggel segítsük
a munkájukat.
A kft. induló szortimentjében 15
soproni pincészet 28 kiváló bora
szerepel. A szép és igen sokarcú
kékfrankos mellett a könnyû üde
fehérboroktól a rosékon és nagy
vörösborokon át kései szüretelésû
desszert bor is megtalálható.
Hosszú távon tervek szerint helyi
termelõk lekvárjával, szalámival,
csokoládéval és más különleges
gasztronómiához
köthetõ
termékekkel bõvül majd a
kínálatuk.
(kisalfold.hu nyomán)
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Egyházközségi rovat

Húsvét öröme
Kedves Testvéreim!
A temetési menetekben nincs
miért sietni az embereknek.
Ennél még jobban lelassult az a
keresztút, amely a Golgotára
vitt….
Jézus kínszenvedéstõl vontatott
keresztútja
után
a
feltámadáskor
azonban
felgyorsulnak az események.
Mindenhol sietésrõl, futásról,
gyors léptekrõl olvasunk: „
Siessetek vigyétek hírül… Péter
és János versengve fut a
sírhoz…… A két emmauszi
tanítvány sietve tér vissza
Jeruzsálembe, hogy elmondják
mi történt velük…..”
Vajon miért van a húsvéti napon
sietés, futás?
Azért Testvérek, mert aki
ÖRÖMHIRT birtokol és azt meg
akarja osztani, annak az, nagyon
sürgõs. Legjobban ezt a
kisgyereknél figyelhetjük meg,
aki alig kap levegõt sietségében
és
boldog
izgalmában
összekeveri a szavakat.
Lehet, közhelynek tûnik, - jelen
országos
kilátástalan
helyzetünkben, - pedig nekünk,
KERESZTÉNYEKNEK igenis
van okunk az örvendezésre.
Elsõsorban azoknak, akik
minden vasárnap megünneplik a
feltámadás valóságát! – azoknak
akik a nagyböjt szent negyven
napjában imádsággal, böjttel, és
jócselekedetekkel készültek a
mai napra, - azoknak akik
bûnbánattal és szentgyónással
részesültek
Krisztus
k e r e s z t h a l á l á n a k
gyümölcsébõl……. Van okunk
az örömre akkor is ha
megszaporodtak az áruló
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júdások, a hitüket megtagadó
péterek, és igen sokan Pilátus
látszólagos gyõzelmi oldalára
álltak. Igazi öröm azok lelkében
lehet, akik sem harminc-ezüstért,
sem másfajta pénzekért nem
adták el JÉZUSUKAT!
Nem szabad megfeledkeznünk
róla, hogy a szikla elmozdulása
és Krisztus feltámadása NEM
jelenti a mi feltámadásunkat. De
jelent - szabad akaratunkat
meghagyva – lehetõséget a
bûnbocsánatra, és a feltámadás
fényében megláthatjuk az Atyát,
ki mindig visszavárja tékozló
gyermekeit.
Igen, ilyen atyánk van nekünk,
amint a tékozló fiú történetében:
elenged, aztán ha bûneink terhét
már nem bírva visszafordulunk
hozzá – keblére ölel, és még
lakomát is rendez. Mert Krisztus
feltámadása
óta
van
megbocsátás, van vissza-vétel,
van üdvösség!
Ez a húsvéti öröm! A feltámadt
Jézussal való TALÁLKOZÁS! A
Szentírás egyértelmû tanítása:
nincs békéjük, - nem lehet igazi
örömük - azoknak, akik Isten
útjait felcserélik mással.
Gyermekeknek
szoktam
mondani: Isten barátságát nem
pótolja semmiféle játék,
semmiféle hasznosnak látszó
elfoglaltság vagy szórakozás…
Nekünk Isten szeretetét nem
pótolhatják az anyagiak, a
hatalom
a
versengések
hajszolása!
Nehéz
dolog
hinni
a
feltámadásban,
olyan
társadalomban,
olyan
környezetben, amely anyagilag
és erkölcsileg megrokkant. Mióta
hallgatjuk, hogy sokan jót
akarnak
az
országnak,
községeknek – de hol valósul ez
meg? Kinél látszódik a jóság?
De
hogyan
hihetnénk
gyermekeink jövõjében - a
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feltámadás reménye nélkül ennyi hazugság, erõszak,
korrupt csalás, törvénytelenség
és kiábrándulás után.
A föltámadt Jézus evangéliumot
adott nekünk, és akik ezt
elfogadják,
örvendezve
énekelhetik a
– húsvét –
J é z u s gyõzelmét.
Istentõl megáldott, szép
Húsvétot kívánok!
Balf, 2010.03.18.
Németh Antal
tb. esperes plébános

Vesszõ Ágnes

A tavasz
A tavasz itt van nekünk,
Sok arcával kecsegtet
A langyos szellõ
simogatásaival,
Feledteti a tél kutyaságait.
A fénye, a ragyogása olyan,
Szívesen harapja az ember
táplálékul.
A félhomályban már-már
megkeseredett
A lélek: nagyon kell a tavasz!
A rügyek pattogása
A nyíló virágok pompája,
Némán is szólni tud,
Élj, hiszen élni jó, élni szép!
Ó tavasz … imádnivaló vagy!
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Receptsarok
VARGA ENDRÉNÉ
receptjei

03. 07.
Balfi SE - Iván 4:1
Góllövõk: Horváth Gábor, Varga
Márió, Bognár Attila (2)
Tart: 4:2
03.14.
Répcevis-Balfi SE 1:5
Góllövõk: Sinkovits Zoltán, Bognár
Antal, Varga Márió, Katona János
(2)
Tart: 1:7

Maci napok és
medvehagyma
fesztivál

A balfi Tagiskola most zárja –
lapunk nyomdába kerülésével egy
03. 21.
idõben a sikeres Maci napok
Balfi SE-Magyarkeresztúr 3:2 sorozatot, melynek csúcspontja a
Góllövõk: Varga Márió, Bognár nagysikerû Macikiállítás volt, záró
Attila, Bognár Antal
akkordként kerül sor a fesztiválra.
Tart: 2:1
Reméljük az idõ kedvez a
„medvehagymászok”-nak, akik
Bognár Sándor elnök értékelése: március 27-én szombaton délelõtt
Az Iván elleni mérkõzésen mindkét indulnak gyûjteni, majd az
csapatunk biztosan hozta a iskolában
medvehagymás
gyõzelmet. Répcevisen nem várt ételekkel, bábszínházzal és
fölényes gyõzelmet aratott mindkét Fajkusz Attila zenekarával várják a
társaság.
közönséget.
Magyarkeresztúr
ellen
a
helyezések alapján a három közül
a legkönnyebbnek ígérkezõ
mérkõzés volt, ahol mindkét
csapatunk kínkeservesen tudta
lehozna a (kötelezõ) három pontot.
Eddig
az
elvárásoknak
megfelelõen teljesítettünk, bízunk
a további jó folytatásban!

Csöpp humor
Két autós beszélget:
- Képzeld, pár nappal ezelõtt
megbüntetett a rendõr kétezer
forintra, mert nem a látási
viszonyoknak
megfelelõen
közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál?
- A rendõrt.
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Gesztenyerolád
25 dkg keksz darálva, 25 dkg
gesztenyemassza, 10 dkg
ráma
kb. 1 dl vízbõl és 10 dkg
cukorból szirupot fõzünk,
ezzel
leöntjük
a
hozzávalókat.
Õzgerinc formát kibélelünk
folpackkal, beleöntjük a
masszát. Hûtõbe rakjuk.
Ha kihûlt kiöntjök a formából
és csokimázzal leöntjük.
Fél tábla csoki, kb. 5 dkg
rámával felolvasztva.

Pudingos kocka
1 cs. vaniliapudingot és 1 cs.
puncspudingot 4-4 dl tejben
cukorral felfõzünk. Hûtjük.
Tészta: 25 dkg cukor, 5
tojássárgája, 1 cs. van.cukor
kikeverni. Majd 2 evõkanál
kakaót,
1 dl olajat, 1 dl tejet, 25 dkg lisztet,
1 cs. sütõport és a tojások felvert
habját hozzákeverjük.
Kivajazott-lisztezett tepsibe
öntjük, majd vizes teáskanállal
beleszaggatjuk a pudingot.
Megsütjük.
Tetejére: 1 nagy pohár tejfölt 4
dkg cukorral és 1 cs. van.cukorral
kikeverünk és a még forró
tészta tetejére kenjük.
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látottban is mély emberi, erkölcsi
problémákat feszeget. Hol lakozik
az igazság? Kinek van joga és
erkölcsi alapja a másik ember felett
„igazságot” mondani, igazságot
osztani? A dráma alkalmas a
továbbgondolásra, rámutathat akár
napjaink egyik problémájára, a
könnyû
és
felelõtlen
ítéletalkotásokra.
Emberek
vagyunk, esendõk és hibázók.
Azért hibáinkból erényt is

A balfi Tagiskola a Petõfi Napok
keretében március 11-én tartotta
meg hagyományos szavaló
versenyét. A három tagú zsûri
(Simon Józsefné, Olgi néni, az
iskola volt pedagógusa, Glász Misi
bácsi, napközis nevelõ és
Voloscsuk Mira néni- a balfi ovi
óvónõje) örömmel hallgatta végig
és értékelte a színvonalas
elõadásokat.
Négy korcsoportban, osztályonként
versenyeztek a kisdiákok, az elsõ
osztályból öt fõ, a másodikból hét
fõ, a harmadikból és negyedikbõl
6-6 fõ, összesen huszonnégy
tanuló mutatta be tudását.
A következõ eredmények
születtek:

kovácsolhatunk – gondolom én –
ha van kritikai érzékünk. Mosolyból
halotti sikoly válhat, a szeretet
gyûlöletté fajulhat, mert emberek
vagyunk, önzõk és esendõk. Miért?
A miértekre mindenki megkaphatja
a választ – saját erkölcsi felfogása
szerint.
Köszönet az írónak, a rendezõnek,
a kiváló szereplõknek (Huszti Péter
- Kossuth díjas, Érdemes és Kiváló
mûvész, Piros Ildikó – Jászai Mari1. osztály
és Déryné díjasÉrdemes mûvész,
I. Tóbi Patrik
Viczián Ottó, Magyar Tímea, Kiss
II. Szabó Noémi
Zoltán, Laklóth Aladár, Hüvösvölgyi
Ildikó, Beszterczey Attila, Tébi
III. Németh Lili
Márta) akik a kor kínálta feladatot
ebben a drámában – és ezzel válik
2. osztály
igazán aktuálissá a mû - a
A
versenyrõl
I. Kassai Ádám
magunkba nézést, magunkba
készült
szállást oly hitelesen tolmácsolták.
II. Várnoki Sára
összes fotó
Talán ez is segít bennünket a
III. Boros Ákos
honlapunk
mindennapok során és talán nem
galériájában
születik majd annyi téves, hamis
megtekinthetõ.
3. osztály
értékítélet, áthárítva másokra
tehetetlenségünket, dühünket,
I. Keméndy Kitti
Színházi ajánló
gyûlöletünket a magunknak
II. Szabó Marcell
bizonygatott
jóságunk,
III. Rácz Daniella
h i b á t l a n s á g u n k ,
tévedhetetlenségünk elõtérbe
helyezésével, hamis élet, hamis
4. osztály
világ, hamis mosolyok által. – Aztán
I. Vinkovits Rebeka
A Soproni Petõfi Színházban összedõl a kártyavár…
II. Tóbi Bettina
látható Kerényi Imre , Jászai Mari- Ítélet nincs? – Ítélet van. Arthur
és Kossuth díjas, Érdemes Mûvész Miller és nem utolsó sorban a
III. Szalai Rebeka
rendezésében
a
darab. kiemelkedõ színészi és rendezõi
A díjazottaknak külön is Felejthetetlen élmény volt, jó teljesítmény megfejthetõ erkölcsi
sugall
és
gratulálunk, de elismerési illeti az szívvel ajánlom minden kedves tanításokat
gondolkodásra késztet. Nézzék
összes résztvevõt és a felkészítõ Olvasónak.
A szerzõ Arthur Miller lélekbúvár, meg a darabot, ha tehetik!
pedagógusok munkáját is.
kiváló
író. Drámáiban – a most (H. Nagy Cecília irodalomtanár)
( kép és szöveg: Janiga Katalin)

Arthur Miller:
Édes fiaim
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