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Kocsmakultúra? Kultúrkocsma? Kocsma? Kultúra?
Ezekkel a szavakkal játszom, miközben tulajdonképpen a balfiakat, Olvasóinkat szeretném megkérdezni a
részönkormányzat nevében is. Szükség van-e Balfon kultúrházra? Megvallom, nem a szerkesztõ pillanatnyi
ötlete ez az egész: évek óta tartó közös gondolkodás után vált lehetõvé egyáltalán a kérdés felvetése. Ugyanis, mint bizonyára tudják – jónéhány évvel ezelõtt Sopron MJ. Város Önkormányzata úgy döntött, hogy mivel
nincsenek források a kultúrház fenntartására, az épületet üzemeltetésére vendéglátósoknak bérbe adja. Szerencsénk
volt, hogy mind a korábbi, mind a jelenlegi bérlõ tisztességgel és jószándékkal viszonyult (igaz, erre a szerzõdés
is utal) a közösségi és kulturális rendezvényekhez. De az igazsághoz tartozik, hogy a jószándék ehhez sokszor
kevés volt: maga a miliõ, a környezet vált kocsmaivá, arról nem is beszélve, hogy a fõbejárat is a kocsmán át
vezet, közös az illemhely, stb.
Most itt van a lehetõség arra, hogy a Tánc- és Muzsikaház újra csak a mûvelõdést, a kultúrát szolgálja, mert a
bérlõk szerzõdése ez év április 30-án lejár. Félreértés ne essék, nem ellenük van kifogásunk, csupán azt szeretnénk,
ha az épület eredeti funkciójában mûködhetne újra. A fõ kérdés az, hogy ezt valóban igénylik-e, hiszen az épületet
jórészt társadalmi munkában Önök, vagy szüleik építették.
Nagy szükség volna rá, hiszen a hátsó részben mûködhetne az ifjúsági klub, igény szerinti egyéb klubfoglalkozások,
itt a könyvtár is közvetlen mellettünk, a település legtöbb rendezvénye itt kaphatna helyet, de pl. magáncélokra
is csekély térítésért (esküvõk, keresztelõk, osztálytalálkozó egyéb rendezvények) igénybe lehetne venni. Lehetne
kötetlen klubprogram, újságolvasás, filmnézés, vagy csak beszélgetés, ugyanakkor a már mûködõ csoportok itt
próbálhatnának, a sportolók bizonyos edzéseket itt tarthatnának. A civil szervezetek itt gyûlésezhetnének és így
tovább…
Mégsem egyszerû a kérdés, ugyanis az eltelt másfél évtizedben az önkormányzatok pénze nem lett sokkal több,
sõt… Sopron Mj. Város Önkormányzata talán talál megoldást a fenntartási költségek fedezésére – erre utaló
elképzelésrõl már esett szó, bár semmi sem bizonyos. Ugyanakkor a döntés még kedvezõ esetben is felelõsségteljes,
mert annak semmi értelme, hogy (jó esetben) a villany- , fûtés- és vízszámlákat valaki ugyan kifizeti, de a ház
üres, állaga folymatosan romlik, mert nincs pénz a mûködtetésre. Ám a mûködtetéshez elõször is kultúrált
környezetet kell legalább odabenn teremteni. Korszerû hang- és fénytechnikát, színpadfüggönyt, padlóburkolatot,
festést, WC és öltözõ kialakítást, klubszobák kialakítását és sok egyéb (udvarrendezés, burkolás) dolgot kellene
beszerezni, elvégezni, megoldani. Akkor még a személyi feltételeket nem is említettem…
Márpedig ezt csak közös összefogással, társadalmi munkával és szponzori támogatásokkal lehet megvalósítani.
Éppen ezért szeretnénk Önöket is megkérdezni, a Részönkormányzat nevében is. Kell-e kultúrház? Véleményüket,
javaslataikat szívesen fogadjuk (akár személyesen is) és ha igénylik, az újság nyilvánosságot biztosít a
megszólalásoknak.
Joggal vetõdik fel, fõként az idõsebbekben a kérdés, hogy ha most segítünk ismét, valóban a miénk, gyermekeinké,
unokáinké marad?Erre én jó lelkiismerettel nem felelhetek, legfeljebb azt mondhatom, szeretném.
(hl)
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Részönkormányzati hírek
A balfi Részönkormányzat 2005. február 16-án tartotta
soros ülését. Az ülésen elvégezte a Sopron MJ. Város
Közgyûlésének elõkészítésére vonatkozó feladatait, a
napirendi pontokat elfogadta. Ezek közvetlenül Balfot
nem érintik, legfeljebb annyiban, hogy Sopronban
újabb területek kerülnek a jövõben a fizetõ parkolási
rendszerbe.
Ezekután a testület rátért a Balfot érintõ kérdésekre:
1. Ismét felvetõdött a falugondok témája. A
testület jegyzõkönyvben felkérte Sopron MJ.
Város illetékeseit, hogy vizsgálják meg,
milyen megoldás lehetséges, a brennbergi
példa alapján.
2. Kisbalfiak jelentkeztek, hogy amennyiben az
önkormányzat biztosítaná számukra a
szükséges anyagot, társadalmi munkában
elkészítenék a kisbalfi buszmegálló épületét.
Ez is jegyzõkönyvbe került.
3. Végezetül a részönkormányzat tárgyalta a
tavalyi (2004-évi) költségvetést, annak
végrehajtását. A rendelkezésre álló
részönkormányzati keret 2.300.000 Ft. Volt,
ami a következõképpen került felhasználásra:

A Balfi Részönkormányzat rendkívüli ülését
2005.február 23-án tartotta. Az ülés egyetlen
napirendi pontja Sopron MJ. Város 2005. évi
költségvetése volt. Sopron M. J.V. Önkormányzata
2005 évi költségvetési rendeletét a következõket
kiegészítõ javaslattal fogadta el a balfi képviselõ
testület. Sopron területén készülõ járdaépítésre
tervezett 20 millió Forintból 5 milló Forintot, a
Karácsonyi díszvílágításra tervezett 5 milló
Forintból 300 ezer forintot Balf településrész
számára irányozzanak elõ. (Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy ezt az összeget meg is kapja
Balf…)
A balfi Részönkormányzat rendelkezésére
(amennyiben a fenti költségvetési rendeletet a
soproni Közgyûlés elfogadja,) ebben az évben
2.500.000.- Ft áll. Ezt az összeget a testület a
következõképp osztotta fel:
Sportkör
200.000.Dalárda
30.000.Majorettek
80.000.Horgászegyesület
50.000.Ifjúsági Klub
50.000.Balfi Hírek
250.000.Költészet Napja
50.000.Májusfa állítás
80.000.Bor-és babfesztivál 100.000.Szüreti Napok
400.000.Balfi Kvíz
100.000.Orgonahangvers.
50.000.Temetõi koncert
60.000.Idõsek Napja
100.000.Karácsony
300.000.(Díszvilágítás+rendezvény)
Tereprendezés
40.000.(Tavalyi tart. Szüreti napok)
Tartalék:
560.000.- (Mûv.
Ház., elõre nem terv. kiadás, stb.)

Dalárda:
30.000.Ifjúsági Klub:
12.868.Idõsek Napja:
35.188.Temetõi koncert:
51.034.Képzõmûv.kör:
20.626.Majorettek:
71.994.EU-nap-májusfa
104.022.Szüreti Napok
305.776.+ villanyszámla 128.750.Sportegyesület
300.000.Iskola
200.000.Madárij. könyv
302.764.Balfi Hírek
210.000.Horgászegyesület 100.000.Kulcsok másolása
5.560.Iskolai konténer
25.000.Tavalyi díszvilágít. 100.000.Karácsony (világít.) 297-552.Összesen:
2.301.134.-

Nõi torna Balfon

Újra indul a BALFI kVÍZ!

Lányok-Asszonyok! Minden hétfõn és
szerdán nõi torna 19 órától a balfi
iskola tornatermében! Szeretettel
várunk minden hölgyet, aki szívesen
venne részt jó hangulatú és nem
túlságosan
megerõltetõ
foglalkozásainkon.

A tavalyi kvízjáték sikere és tapasztalatai alapján
ismét útra indítjuk a BALFI kVÍZ vetélkedõt.
Értékes fõdíjak várják idén is mindazokat, akik
hajlandóak egy kicsit játszani. A korábbi
tapasztalatok azt mutatták, hogy tavaly talán egy
kicsit túl magasra tettük a mércét, ígérjük, idén
mindenkinek lesz esélye a döntõig jutni, aki egy
kicsit is érdeklõdik a világ dolgai iránt. A további
részletek következõ számunkban.
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A hiszékenység és a bizalom
vámszedõi
Kedves Balfiak!
Édesanyámat, Varga Józsefnét az elmúlt évben kétszer
csapta be egy fiatalember, és így az összegyûjtögetett
pénzét, többszázezer forintját csalta el tõle.
Édesanyám 83 éves, jóhiszemû, idõs asszony, akit az
utolsó alkalommal bátyám egy órára hagyott magára.
Maga nyitott ajtót az ismerõs arcú csalónak, aki
becsapta, hogy nyugdíj kiegészítést hozott.
A kisbalfi emberek ebben az idõben láttak a ház elõtti
buszmegállóban is egy balfi fiatalt, így most már két
gyanúsítottunk is van. Valószínûleg cinkosok voltak,
és reméljük, hogy erre bizonyítékunk is lesz. Talán
még ez a kis felhívás is segíthet.
Felhívom ezért a balfiak figyelmét, hogy vigyázzanak
jobban, ne hagyják, hogy még valaki áldozatul essen,
hiszen ez már nem is az elsõ alkalom.
Könnyû az idõs, gyenge, beteg embereket becsapni,
de ha összefogunk, az ilyen csalók hamarabb horogra
akadnak.
Csukovics Györgyné
A kedves levélíró valami olyasmire hívja fel
figyelmünket, amirõl e lap hasábjain még nem esett
szó. Sajnos, olyan világban élünk, ahol az értékrendek
jelentõsen változtak, az ember és ember közötti
bizalomra épülõ kapcsolatok megingani látszanak. Azt
hiszem, sem én, sem más nem szeretne (fõként egy ilyen
kis településen, ahol jól ismerjük közvetlen
környezetünket, az itt élõ embereket) folyamatosan
riasztóberendezések és hét lakattal zárt, vérebekkel
õrzött ingatlanokban élni, állandó gyanakvásban. Hogy
ne ez legyen a jövõ útja, annak legkézenfekvõbb
megoldása, hogy jobban figyeljünk egymásra, óriási
elõnyünk a lakótelepekkel és nagyvárosokkal szemben,
hogy tudjuk, ki kicsoda.
Figyeljünk arra, ha egyedülállót, idõs vagy beteg embert
idegen(ek) keres fel, ha valaki vagy valakik, (akár
falubeli is lehet) látszatra indokolatlanul téblából egy
ház körül. Soha ne engedjük be a lakásba a különféle
ügynököket és árusokat, fõként ha egyedül vagyunk.
Ha ismeretlen ember érkezik hívatlanul, szolgáltatóra,
hatóságra hivatkozva, mielõtt beengednénk, kérjük,
hogy igazolja magát. Ha mégis idegen van nálunk, soha
ne hagyjuk magára a lakásban és kerüljünk minden
olyan „ráutaló” magatartást, amibõl könnyen rájöhet,
hol tartjuk értékeinket.
Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a
falunkban sétálgató, nézelõdõ, érdeklõdõ emberek
túlnyomó többsége jószándékú turista, üdülõ, látogató
- nem érdemlik meg a bizalmatlan bánásmódot! Ez
mindnyájunk érdeke is!
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A harangok sem mindig
Rómába mennek…
A Balfi Egyházközség nevében Csukovics
Györgyné kereste meg lapunkat a következõ
felhívással:

Kedves Balfiak!
Dr. Kormos Gyula egyetemi adjunktus
harangkutatása nyomán kiderült, hogy a falu
közepén, a régi katolikus plébánia udvarán álló
haranglábon egy Fiszter Maszter által készített
harang lógott, amíg azt a jelenlegi tulajdonosa
(értsd: a telek tulajdonosa a szerk) le nem vette onnan.
Ma az ilyen harang már egyre inkább ritkaság
számba megy, és ezért sokkal értékesebb, mint azt
eddig hittük.
Kérjük ezért, hogy a további nyomozás érdekében,
ha valakinek – bármi mással kapcsolatosan is –
fényképe van róla, azt jelezni és azzal a nyomozást
segítni szíveskedjen.
Mint olvasóink bizonyára tudják, a
tulajdonosváltás idején ez a harang szõrénszálán eltûnt, hogy hová lett, ki tudja. Bizonyára
nem Rómába ment… A nyomozás folyik hosszú
idõ óta.

Simon Józsefné, élt
87 évet
Eszembe jutott Kannás Alajos verse: „Mi lesz
veled, ha jön az õsz, s nem nyílik több virág, ha
ködökbe borul körülötted a világ…” Mi lesz a
borzas fejû dáliákkal, krizantémokkal és a
csodálatos árvácskákkal? Sokat beszélgettünk a
virágokról, nézegettük õket. Még egyszer
köszönöm az elsõ költészetnapjára adott virágokat.
Alig tudtam választani, hiszen mindegyik nagyon
szép volt. Meg is kérdezte tõlem, miért pont
árvácskát viszek? Mert az árvácskának arca van.
Nem jön többé könyvekért, nem beszéljük meg a
világ folyását, nem buzdít egy-egy sikertelen nap
után, hogy „Hajrá Cili!”. Nem látom többé
biciklijén elmenni az ablak alatt. Elment. Hiányzik
majd a faluból, az utcából, hiányzik a borzas fejû
dáliáknak, krizantémoknak és az árvácskáknak. Az
árvácskáknak arca van, Simon néni.
Nyugodj békében. „Elfogyunk, meghalunk,
tiszta szívû idõ mi magunk vagyunk.” (hnc)

Baader Erik

Balfi anekdoták
Az egész életünk tulajdonképpen nem áll másból, mint csupán csak élményekbõl, amelyeket egy tõlünk
elképzelt értékskálán a legcsúnyább, legborzasztóbb és a legboldogabb, leggyönyörûbbek között lehetne
mindegyiket a maga értékrend szerinti helyére besorolni. E képzeletbeli skálának a közepétõl lefelé
elhelyezkedõ, mondjuk a mind inkább negatív értékû élményeket legjobb, ha most éppenséggel figyelmen
kívül hagyjuk, mert ha már kimondottan anekdotákat szándékozunk kiszûrni, akkor az említettek soraiból
legfeljebb csak borongós és szomorú történeteket sikerülne elmesélni. Ugyanis egyrészt egy a saját „bõrén”
megélt, másrészt a nekünk legközelebbi családi, rokoni, ismerõs vagy falusi körökben lejátszódott és hozzánk
is eljutott történetet az eddigi általános felfogás szerint csak abban az esetben könyvelhetjük el mint anekdota,
ha a hatására - õszintén cselekedve - a szánk két sarkát, ha csak egy-két milliméterre is, eltávolítjuk egymástól,
más szóval, ha legalább egy hangyányi mosolyra tud késztetni bennünket.
Nos, a következõ három kis történettel, valódi balfi anekdotákkal, jó magam is remélem, hogy olvasóim
száján nekem is sikerülni fog legalább az elõbb leírt hatást elérnem! A három anekdotából az elsõ kettõben
személyesen is „szerepeltem”, a harmadik közeli ismerõsök elmesélése alapján maradt meg emlékezetemben.
Mielõtt azonban a megírásukhoz térnék, szeretném az aziránti reményemet kifejezni, hogy a rajtam kívül
szintén „szereplõ” személyek, ha még élnek, vagy azoknak hozzátartozói nem fogják tõlem rossz néven
venni, hogy a felidézésre kerülõ eseményekkel kapcsolatba hozom õket. Részemrõl annyi biztos, hogy valakit
megsérteni vagy valótlanságokat állítani semmi esetre sincs szándékomban.
1. Anekdota :
A zenéhez és mindahhoz, ami zenével összefügg, már a legkorábbi gyermekkorom óta úgyszólván intim
viszonyom van, sõt, a hivatásom lett. Talán három éves lehettem (1941 ! ), és azokban az idõkben gyakori
volt, hogy katonaság vonult végig Balf fõutcáján, mégpedig a Fertõ-tón és környékén végbevitt gyakorlatok
miatt. Már csak maga az a tény, hogy 200-250 katona nyíl egyenes sorokban, szeges bakancsban egy ütemben,
exakt lépésben menetel, rám olyannyira elámító hatással volt, hogy körülöttem minden más elveszítette
fontosságát. De mikor aztán pergõ dobszó és ütemes trombita jelmotívumok után az egész század egyszerre
rázendített az éneklésre, az számomra a gyönyör legfelsõbb fokát jelentette. El is indultam velük, meneteltem
mellettük, és mivel nyár volt, én mezítláb, õk bakancsban, mentünk, mentünk, meneteltünk.
Fertõrákos felé az utolsó háznál (Kún!) hozzám lépett az egyik katona, aki nem a sorban, hanem a szélén ment,
gondolom hogy tiszt lehetett és szerencsére tudott németül, felszólított, hogy most már menjetek vissza, hazafelé!
Nem szívesen engedelmeskedtem, de mivel eléggé parancsoló hangon szólított fel, hát megálltam s még egy
kis ideig tétováztam, majd lassan elindultam hazafelé. Ezalatt persze a szüleim már kétségbe esve kerestek
mindenhol. Hogy a végén a hátsó felemre is kaptam-e egyet-kettõt, arra már nem emlékszem, de nincs kizárva!
Ez a rövid kis kalandos „kitérõ” a katonasággal lényegében nem is tartozik oly szigorúan és szorosan az
általam elmesélésre kiválasztott anekdotához, de ezzel csak a már kora gyermekkori érdeklõdésemre a zene
és a ritmus iránt szeretnék utalni, ez viszont összefügg az immár következõ anekdotával.
Tudvalevõleg valamikor faluhelyen a kisbíró az a személy volt, aki hetente többször, volt olyan hét is hogy
minden nap, leginkább estefelé, végigjárta az egész falut helyenként megállva, majd percnyi dobszóval a lakosságot
kihívva az utcára különbözõ jelentéseket, felhívásokat, felszólításokat, röviden aktuális hirdetményeket olvasott
fel. Volt úgy, hogy a végén még egyszer is megperdítette a dobot. A kidoboláson kívül a kisbíró még különbözõ
más községi szolgálatokkal, hivatalos kézbesítéssel, õrködéssel, sõt futárkodással is meg lett bízva. Balf község
kisbírója a kitelepítés elõtti években, de inkább évtizedekben a „Wochterfeider”, magyarul „õrbácsi”, egy Piller
nevezetû, számomra már kissé idõsebb bácsi volt, aki annyira kitûnõen tudott dobolni, hogy állandó, folytonos
pergés mellett különbözõ egzotikus ritmusokat tudott kiütni. Egyrészt rá visszaemlékezve szerintem biztos,
hogy a doboláshoz meg is volt a tehetsége, másrészt csak jóval késõbb, már a kitelepítés után értesültem róla,
hogy a katonai éveit egy ezred fúvós zenekarában mint dobos töltötte le.
Mindezek után világos, hogy én ezt az embert nemcsak hogy tiszteltem, de õszintén szerettem is, mert az
elsõrendû doboláson kívül még nagyon kedves, mindig jókedvû és vicces is volt. Hacsak ágyban fekvõ beteg
nem voltam, lehetõleg minden kidobolásán ott álltam mellette és éber odahallgatással élveztem a dübörgõ
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ritmusokat. Idõvel és persze nagy örömömre észlelhettem, hogy a szimpátia kölcsönös, vagyis hogy õ is bír
engem, és ha nappal akármilyen elintéznivalója volt a községi irodában és engem éppenséggel meglátott a
házunk elõtt, akkor legtöbbször kézen fogott és bevitt magával. Nem kellett messze mennünk, legfeljebb 30
métert, ugyanis annak idején a községi iroda a velünk szemben lévõ házban (Thóték!) volt, mégpedig az
akkori tejcsarnok mögött.
Amikor legelõször léphettem be ide, a községi bíró irodájába, nekem azonnal feltûntek az asztalon különbözõ
iratokra elhelyezett tenyérnagyságú kavicsok. Finoman lecsiszolt, majdnem kerek illetve ovális formájú
kavicsok voltak. Azon gondolkoztam, hogy, ha valamivel kisebbek lennének, mennyire messze el lehetne
dobni õket, vagy a kistó vízfelületén prímán csúsztatni lehetne velük. Mivel nyár volt, a kívül vasrácsos
ablakok befelé ki voltak nyitva, és egy felnõtt tüstént észrevette volna, hogy az említett kavicsoknak nehezéki
szerepük van, hogy szél vagy huzat az asztalról el ne hordja az iratokat. Csak hát én ezt akkor, 4-5 éves
fejemmel még nem tudtam és rákérdeztem, hogy minek is vannak ezek
a kövek a bíró íróasztalán? Az én szeretett kisbíró bácsim felhúzta a szemöldökeit és így válaszolt: „Hát
tudod, ebben a helységben gyakran vannak elöljárósági megbeszélések. Ezek a kavicsok azért vannak az
íróasztalon, hogy a bírónak legyen valamije, amivel fejbe tudja dobni a jegyzõt (Forstner!), ha az túl sok
zagyvaságot beszél.” Nekem persze ez már gyerekfejjel is eléggé brutális szokásnak tûnt, de hát az én szeretett
kisbíró bácsim ezt annyira komolyan és szemrebbenés nélkül mondta, hogy én elhittem és már kezdtem
magamban elképzelni a bírót, aki hirtelen dühbe gurul, megmarkolja az egyik kavicsot és durr neki..., a
jegyzõ fejéhez vágja.
Hazaérve, otthon rögtön elmeséltem a hallottakat, de számomra kimondhatatlanul kínos volt észlelni, hogy
mindenki csak mulat rajtam és fuldoklik a röhögéstõl. Szerencsére a végén már jó magam is kacagtam,
mégpedig saját magamon, hogy képes voltam komolyan venni ezt a - mondhatnám- eléggé komisz tréfát. A
kisbíró bácsira nem haragudtam meg, de azért másnap megmondtam neki, hogy ezek után már nem fogok
elhinni neki mindenféle badarságot, erre aztán õ is egy jóízût nevetett.

Még

egy

Orvos az idõsödõ hölgyhöz:
- Maga szexuálisan aktív?
- Nem, én csak ott fekszem
- Mikor van a
születésnapja?
- Július tizenöt.
- Melyik évben?
- Minden évben.

kis

humor

innen-onnan
Logikus kérdések

“Ha elolvad a hó, hová tûnik a fehér?”
“Mi a véleménye az intelligenciáról Önnek, mint kívülállónak?”

Székely bácsi és a felesége ülnek a ház tornácán, a padon.
Egyszer az öreg odafordul a feleségéhez és így szól:
- Te Rozi! Ha valamelyikünk meghal, én beköltözöm a városba.

A tolvaj betör egy lakásba, pakol, mikor
megszólal a háta mögött egy hang:
-Jézus figyel!
A tolvaj hátranéz, lát egy papagájt, “dolgozik”
tovább. Kis idõ múlva megint megszólal a hang:
-Jézus figyel!
Hátranéz a tolvaj, megkérdi a papagájt: -Te
szóltál hozzám?
-Igen!
-És hogy hívnak téged?
-Szpartakusz!
-És ki adott neked ilyen hülye nevet?
-Ugyanaz aki elnevezte a pitbullunkat Jézusnak!

-Aptyuk ! Te minden este imádkozol az Úrhoz,
de engemet sosem említesz meg, pedig már 40
éve vagyunk házasok!
- Dehogy nem említelek. Ma is kértem az urat:
- “Szabadíts meg a gonosztól!”

- Hány éves a fia amelyik magával lakik?
- Harmincöt vagy harmincnyolc, nem
tudom pontosan.
- Hány éve lakik magával?
- Negyvenöt.

*

*
*
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Farsangi bál 2005
Az idei farsangi bál is – hasonlóan a
korábbiakhoz – jó hangulatban telt a Panoráma
Étteremben. Foki Gábor köszöntõ szavait
követõen színes mûsor szórakoztatta a
megjelenteket. Elõször a balfi majorettek
mutatták be - ilyenkor hagyományosan - új
mûsorukat, majd a balfi néptáncosok és ismét a
majorettek következtek. Kilenc órakor, (fõként
a férfiak nagy örömére) két hastáncos hölgy lépett
fel. Közben a kitûnõ vacsorát is felszolgálták. A
Club 7 zenekar nagyban hozzájárult a jókedvhez,
hiszen hamarosan táncra perdültek a bálozók. A
fénypont természetesen a tombola sorsolása volt,
hiszen az azonnal átvehetõ értékes
nyereményeken túl éjfélkor a fõdíjak, köztük egy
50 ezer forintos utazási utalvány, (melyet Heiner
Gábor és családja nyert, akikre a sok munka
mellett igazán ráfér a pihenés) valamint ebéd és
vacsora utalványok találtak gazdára. A Balf
Alapítvány és a Balfi Vendégvárók Egyesülete
készítette elõ és szervezte az emlékezetes estét.
Mint elmondták, a bál bevétele – bár némileg
kevesebb mint tavaly – 260.000.- Ft, Balf
kulturális életét gyarapítja majd.

Képek a bálból

Anonim
Balf Alapítvány
Balfi Ásványvíz Üzem
Balfi Halászcsárda
Ezúton is
Balfi Részönkormányzat
köszönjük
Balfi Szanatórium
Balfi Szanatorium Rehab. Oszt. mindazoknak,
Balfi Vendégvárók Egyesülete
akik
Bognár Róbert,
adományaikkal
Coop bolt
Csábi Alajos pékmester
segítették a
Csonka István
bál és a
Floiger Jánosné
tombola
Foki Család
sikerét!
Hauer Erik
Heiner Gáborné
Horváth Ferenc vegyesbolt
Horváth Hajnal
Kassai Péter,
Szalai Béla
Kassai Zoltán
Szalai Vince
Kassai-Sümegi
Szalai Vincéné
Kovács Ferencné
Tóbi Csabáné
Kovács Krisztián
Tóbi Gáborné
Krokodil Panzió
Tóbi István
Lukács Ernõ
Tóbi Zoltán
Lukács Ferenc
Varga Ottóné
Miszori Gézáné
Varga Textil BT. M.óvár
Panoráma Étterem
Várnoki Ferenc
Péter Géza
Vasas István
Polt Ferenc
Vigborfi László
Reichard Lászlóné
Vinex Borászati Kft.
Sosztalics András
Weninger KFT Balf

Nõi futball

A balfi lányokasszonyok újabb sikere
Február 13-án a celldömölki nõi terem-tornán a
Balfi SE csapata 3. helyezést ért el. Azért is
figyelemre méltó ez az eredmény, mert a balfi
hölgyek lényegesen nagyobb hagyományokkal
rendelkezõ csapatokat is maguk mögé utasítottak.
A szép eredményhez gratulálunk! Az már csak hab
a tortán, hogy a gólkirály is csapatunk tagja: Kovács
Krisztina, 10 góllal.
Íme a bronzérmes összeállítás: Tóth Józsefné, Boda
Istvánné, Szalai Vincéné, Borbély Dénesné,
Horváth Ildikó, Kovács Krisztina, Reikard
Lászlóné, Horváth Hajnalka, Holpert Eszter. Edzõ:
Fülöp Ernõ

(Kb. lapunk nyomdai munkáival egy idõben
(február 26-án, 9 órakor) kerül sor Nagycenken
ismét egy teremtornára, errõl következõ
számunkban beszámolunk.)
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Fertõ-táj
Vi l á g ö r ö k s é g
Klub 2005. év
elsõ
szemináriuma
2005. február 25-én,
pénteken 17 órakor
került sor a fertõszéplaki
kultúrházban Bak Jolán
( az E s t e r h á z y
kastélymúzeum
nyugalmazott címzetes
i g a z g a t ó j a )
elõadására„Az Esterházy
kastély
története”
címmel. A Fertõ-táj
Világörökség Klub - a
korábbiakhoz hasonlóan
- szívesen lát minden
érdeklõdõt.
9436, Fertõszéplak,
Nagy Lajos u. 43Tel.:
99/537-140 Fax: 99/
537-141

Itt levágandó

A Balfi SE Hírei

Alapozás, edzés, edzõmérkõzések:
közeleg a bajnoki szezon
Bognár Sándor edzõ, a Balfi SE üv. elnöke közölte lapunkkal:
Február elején megkezdtük az alapozást heti három edzéssel, mindkét csapatunkkal.
Vannak játékosok, akiknek a hozzáállásával nagyon meg vagyok elégedve, de sajnos
vannak olyan sporttársak is, akiknek még nem tudtam boldog új évet kívánni…
A bajnokság elõreláthatólag március 13-án kezdõdik, hazai pályán fogadjuk
Sopronhorpácsot. A lehetõségekhez képest mindent megteszünk a jó szereplésért, hogy
minél több örömet szerezzünk kedves szurkolóinknak, akiket tavasszal is szeretettel
várunk mérkõzéseinken. .
Addig is február 27-én vasárnap, ha az idõjárás engedi, hazai pályán játszunk edzõmérkõzést a
Répcementi SE-vel, elõreláthatólag március 6-án pedig a Fertõrákosi SE-t fogadjuk.
Alapozó edzéseink: hétfõ-péntek futóedzés 18 órától. Szerdán a pálya melletti részen labdás edzést
tartunk.
Két újdonságról is szeretnénk beszámolni, az egyik az, hogy sikerült két reflektort felszereltetnünk, ez
azért is jó, mert sporttársaink dolgozó emberek, akiknek este, késõ délután inkább akad idejük a
felkészülésre, edzésre.Másik újdonságunk, és egyben lehetõség: Felhívjuk a vállalkozók, hirdetni
szándékozók figyelmét arra, hogy a pálya mellett van lehetõség reklámtáblák, feliratok
elhelyezésére!

Végezetül Bognár Sándor azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a
sportot kedvelõ emberekhez, balfiakhoz és nem balfiakhoz egyaránt,
hogy támogassák adójuk 1 %-ával a Balfi SE-t.
Számlaszám: 59100803-10028090
Számlavezetõ: Lövõ És Vidéke Takarékszövetkezet, 9400 Sopron, Ógabona tér 13/A
Segítségüket elõre is köszönjük!
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Sokak
kérésére
ismét
megtalálhatják
itt a
kitöltött
nyilatkozatot
az 1%-ról a
Balf
Alapítvány
javára!
Itt levágandó

Húsvétváró

Nõi profi box

(Ennek a versnek eredetileg címe nincs, ezért amit
önkényesen ideírtam, az inkább ennek az egész
cikkecskének a címe. Fontosabb viszont a vers végén
található rövid jó kívánság: ezzel a verssel, melybõl
részleteket közlünk, dédunokáinak kívánt boldog Húsvéti
Ünnepeket az idõs asszony egykoron. A Balfi Hírek
csatlakozik a jókívánságokhoz, és Szalay Vincéné szavaival
kíván szép ünnepet minden kedves Olvasónak!)
A kemény tél után végre itt a tavasz,
rügyeznek a fák is, virágok bimbóznak,
híre sincs már a hónak meg a jégvirágnak,
amit az emberek vissza nem kívánnak.
……………………………………..
Kislányok kisfiúk emlegetik sorra
közeleg a Húsvét, mit hoz a nyuszika?
Öreg nyuszi koma ezt meg is hallotta,
fölriadt álmából, hogy el ne szalajtsa.
…………………………………….
Keljetek gyerekek! Sok munka vár rátok,
csizmáitok talpát gyorsan faggyúzzátok!
Kerítsetek elõ tarisznyát, akkorát,
amiben majd elfér a rengeteg tojás!
Mert sokan várják azt a boldog napot,
amelyik reggelén nyuszi úrfi kopog!
Minden gyermek-lakta ház elõtt megállnak,
végre Szilvikére, Karcsira találnak.

Faragó Beatrix új
klubhoz igazolt
A tavalyi év harmatsúlyú amatõr magyar bajnok
ökölvívónõje, Faragó Beatrix átigazolt a Blue
Alligator Box Promotionhoz. Mint megtudtuk,
döntésének oka elsõsorban az volt, hogy
nagyobb lehetõségeket lát az Alligatornál.
Korábbi edzõje Metzger József (akitõl
barátsággal vált el most) tanácsolta számára a
profi pályát és segítette eddigi két profi
gyõzelmét. Faragó Beatrix - mivel nem kíván
„megélhetési” boxoló lenni - úgy gondolja, új
klubjánál hamarabb nyílik lehetõsége
címmérkõzést vívni. Edzõje Gyõry József lesz,
aki Bettit eddigi amatõr és profi eredményei
alapján hívta klubjához. A jelenlegi
súlycsoportjában vívott néhány felkészítõ
mérkõzés után a címmérkõzést már lehet hogy
légsúlyban küzdi végig.
(hl)

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Balf Településrészi Részönkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi Vendégvárók
Egyesületének támogatásával, 400 példányban
Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8.
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
E-mail: balfihirek@freemail.hu
Lapzárta: a tárgyhónap 20. napja
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