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A bál teljes bevétele
az óvoda és iskola javát
szolgálja!

Minden gyereknek
ajándékot hoz a Mikulás!

Jön a
Mikulás!
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Részönkormányzati hírek
A részönkormányzat január hónapban nem ülésezett, mert a soproni önkormányzatnak
sem volt rendes ülése. A fogadóórák ebben az évben is változatlanok, a
részönkormányzati képviselõk minden hónap elsõ szerdáján 18 órától tartják
fogadóórájukat. Kocsis János, a részönkormányzat elnöke, a választókörzet
önkormányzati képviselõje is ugyanebben az idõpontban tartja fogadóóráját a József
A. Mûv.Házban.

Ismét rendel gyermekorvos Balfon

Értesítés gyermekorvosi rendelésrõl
Örömmel értesítjük az lakosságot, hogy 2008. január 22-étõl, keddtõl
ismét van gyermekorvosi rendelés az orvosi rendelõben. Dr. Mikola
Zsuzsanna várja a kis betegeket.
9 -10 óra között tanácsadás
10-11 óra között rendelés.
Igény esetén a rendelés meghosszabbítható 12 óráig. Hétvégén az
ügyeletes autó hozza szükség esetén a gyermekorvost. Ettõl eltérõ
idõpontokban dr. Mikola Zsuzsanna a Lenkey utcai rendelõben,
rendelési idejében fogadja a betegeket.
Baader Erik 70 éves

Születésnapra
Egy köztiszteletnek és szeretetnek örvendõ balfit
köszönhetünk 70. születésnapján március 5-én.
Amióta hazatért Svájcból, szinte teljes szabadidejét,
tudását, energiáját a kultúra, a zenei élet szolgálatába
állította. Nevéhez fûzõdik jónéhány templomi koncert,
létrehozta, vezeti a Balfi Kórust, amely egy évtizedes
pályafutása során mérhetetlen fejlõdésen ment
keresztül. Használható német nyelvtudást igyekszik
biztosítani az érdeklõdõknek, a fiatal generáció zenei
nevelésében is fontos munkát végez, de segítséget
nyújtott az Adománykönyvtár létrehozásában is.
Korábban megszervezte és tanította a Balfi Furulyások
kis csoportját, ma pedig billentyûs hangszerek
ismeretére oktatja a gyermekeket. Jelentõs összeggel
támogatta a balfi evangélikus templom rekonstrukcióját.
Szinte alig van olyan rendezvény, amelyiken vagy a
Kórussal, vagy személyesen nincs jelen. Kiváló
pedagógus és közösségformáló ember.
Tanár Úr! Az egész település, a nagyobb közösség és
a magam nevében is azt kívánom: tartsa meg az Isten
erõben, egészségben mindnyájunk – és persze
családja számára. Boldog születésnapot!
hl
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A Kulturális
Egyesület hírei
A Balfi Kulturális Egyesület 2008.
január 13-án tartotta elsõ
hivatalos ülését. A mûködési és
szervezeti
kérdések
(könyvelõválasztás, tagdíjfizetés
módja
stb.)
elhangzottak
elképzelések
a
jövõre,
a
tényleges
tevékenységre
vonatkozóan, majd elsõ lépésként
pályázati
lehetõségek
ismertetésére került sor. Az elsõ
pályázat lehetõséget nyújt a Balfi
Kórus kapcsolattartási-fejlesztési
munkájához és mûködéséhez, (itt
a Kórus vezetõségével és
tagságával való egyeztetés már
részben meg is történt) míg a
második használt számítógépek
beszerzését
segítené
a
kultúrházba, a tervezett E-pont
létrehozásához, míg a harmadik
magának az egyesületnek a
mûködését segíthetné.

Már csak három hét és itt van!
Várjuk a további jelentkezõket!
A részletekrõl bõvebben az ötödik oldalon!
A hónap gondolata a szilveszteri fogadalmak után

Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni, senki se önmagát.
/Lev Tolsztoj/

Megnyílt a Magyar Kultúra Napján Asszúpataki
Hasznos
László
kiállítása

A balfi József A.
Mûv. Ház idén
képzõmûvészt
köszöntött
a
Magyar Kultúra
Napján.
A
Fent: Így készült Lent: Ízelítõ a képanyagból Himnusz hangjait
követõen Kocsis
János képviselõ,
Fent: az iskolások, Lent: ART LÍRA
a részönk. elnöke
ü n n e p i
beszédében a
k u l t ú r a
fontosságára
mutatott rá, majd
ünnepi program
keretében, melyben közremûködtek a balfi
Tagiskola tanulói szerkesztett mûsorral,
(szerkesztette és betanította Grubitsné Vojtó
Zsuzsa, a csoport tagjai: Horváth Cintia, Jakab
Norbert, Keméndi Kitti, Paczári Dániel, Vinkovits Rebeka és Völgyes
Vanessza – mindnyájan kitûnõen szerepeltek, külön dicséretre méltó
Völgyes Vanessza teljesítménye, aki a Himnuszt, ezt a terjedelmes
és felnõttek számára sem könnyû mûvet adta elõ nagyon szépen!
)az ART LÍRA TRIÓ megzenésített versekkel, H. Nagy Cecília Ady E.
Vízió a lápon c. költeményével, köszöntötték a festõt és az ünnepet.
Végül Huszár László nyitotta meg a kiállítást. Kovács Ferencné
részönk. képviselõ a testület és a mûv. ház nevében balfi borokkal
kedveskedett a mûvésznek, aki - mint elmondta - mûveibõl egyet
Balfnak ajándékoz. A jó hangulatú ünnep a késõ esti órákban ért
véget, a képek nézegetése, balfi borok, ásványvíz, sajtos rúd
Asszúpataki Hasznos László kóstolgatása és sok-sok baráti beszélgetés után.
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Állatorvosi fogadóóra Balfon
Örömmel értesítjük Balf lakosságát, hogy
dr. Pintér György körzeti állatorvos a elsõ
ízben 2008. február 13-án 16 órától 17
óráig, a továbbiakban minden hónap
második
szerdáján
ugyanebben az idõpontban
állatorvosi fogadóórát tart a
József A. Mûvelõdési Ház
társalgójában.
Az érdeklõdõ gazdák díjmentes tanácsadást kaphatnak, az állatorvos válaszol kedvenceik vagy
haszonállataik tartási, egészségügyi problémáival kapcsolatos kérdésekre, de lehetõség nyílik (térítés
ellenében) kisebb problémák azonnali megoldására (gyógyszer, injekció, féregtelenítés,
táplálékkiegészítõk, igazolások, útlevél, egyedi azonosítás intézése stb).
A fogadóórát követõen az állatorvos a felmerülõ igények szerint házhoz
megy, vagy megbeszélt idõpontban rendelõjében fogadja a nagyobb
beavatkozásra váró kisállatokat.
Az állatorvos elérhetõségei:
Sopron, (Balf), Ágfalva, Fertõrákos Harka körzeti jogosult állatorvos:
Dr. Pintér György
9400 Sopron, Schármár K. u. 16.
Tel.: 99/332-651, mobil 20/ 346 4545

Mindenkinek!

Utolsó felhívás!
Kedves Balfiak! A BBB idõpontja 2008. február 23-a, szombat.
A kiállítások már reggel 10-tõl várják az érdeklõdõket, sok egyéb
színes program mellett. A kulturális (színpadi) bemutatók délután
négy órától kezdõdnek. Köszönjük a sok érdeklõdõnek, akik már
jelezték részvételi szándékukat és várjuk továbbra is
mindazokat, akik bármilyen érdekes tevékenységet folytatnak, rajzolnak, festenek
kézimunkáznak, bármilyen gyûjteményük van, vagy tánc, zene, ének versmondó,
humorista miegyéb tudásukat szeretnék megmutatni a közönségnek!
Kérünk mindenkit, hogy legkésõbb február 15-én pénteken estig jelezzék részvételi
szándékukat (A kultúrházban személyesen, telefonon a 20/5636092 es számon, az
újság telefonján vagy e-mail címén) és azt, hogy mivel kívánnak szerepelni, fellépni.
(Külön kérésre elõre megbeszélt idõpontban próbalehetõséget biztosítunk!) Ennél
késõbbi idõpontban való jelentkezést már csak úgy tudunk fogadni, ahogy a hely
adottságai és a mûsor idõkerete engedi és a mûsorlapon a késõn jelentkezõ nevét
már nem tudjuk feltüntetni! A kiállítandó tárgyakat, alkotásokat, gyûjteményeket
legkésõbb február 20-áig, szerdáig adják le a kultúrházban, mert azt be kell rendezni.
A leadott tárgyakért a kultúrház felelõsséget vállal, igény esetén átvételi elismervényt
ad. A BBB- programot követõen a kiállítások terveink szerint még néhány napig láthatóak
lesznek a kultúrházban! Az oda- és elszállításról mindenki maga gondoskodik.
Várunk mindenkit, figyeljék a plakátokat, mûsorfüzetet, nagy durranás lesz!
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A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja ki
az
újságból
és adja le
a leírtak
szerint!
Itt levágandó

Figyelem!
Kedves Balfiak! Kedves Balfot Szeretõ Polgárok!
A Balf Alapítvány azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz, hogy
a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyi jövedelemadójuk
1%-át az Alapítvány számára szíveskedjenek felajánlani. A közhasznú
alapítvány munkássága már ismert mindnyájuk elõtt. Nincs olyan
megmozdulás vagy rendezvény településünkön, amiben ne mûködnénk
közre, nem vennénk ki részünket akár anyagiakban, akár tevõlegesen.
Többek között, hogy ezt az újságot Önök havi rendszerességgel
ingyenesen kézhezkapják, az is nagy részben az alapítványi
támogatásnak köszönhetõ. Kérjük, ezért ne feledkezzenek meg rólunk
és adják le ki-ki munkahelyén
vagy az önadózók
jövedelembevallásukhoz csatolják azt a már kitöltött szelvényt, amit a
Balfi Hírekbõl is kivághatnak. Ld. fent.
Köszönettel a Balf Alapítvány Kuratóriumának nevében:
Foki Gábor elnök

Köszönet
A Dirty Dance Egyesület köszöni a karácsonyi jótékonysági akciójához felajánlott
ajándéktárgyakat, játékokat Tóbi Zsanettnek, Horváth Tamásnénak, Márkusné Szabó
Katalinnak, Nagyné Samu Henriettának, Szabó Vilmosnak és családjának, Huszár
Lászlónénak, valamint az ELKE Alapítványnak (Szõke Mária).

Balfi Hírek 9. éve
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a lakosság szolgálatában

2008-ban is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel
csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az
egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány,
társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített
alap javára juttathatja.
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy
a 2006. évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt
elõirányzat javára adományozhatja.
A lezárt borítékot a 2007. évrõl szóló személyi jövedelemadó
bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az
adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor
mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele.
Ha az Ön 2007. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges
adatokkal ellátott borítékot 2008. május 20-áig a munkáltatójának
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt
továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a borítékot a
ragasztott felületére árnyúlóan saját kezûleg írja alá!

Itt levágandó!

Az OLTALOM ALAPÍTVÁNY
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait a

A

NYOLC ORVOS
c. elõadássorozatára

esHelyszín: Sopron, MTESZ székház, Széchenyi tér 2.
Elõadók: SZABÓ ATTILA,
LÁNG ERVIN

2008. február 5. Kedd 17
óra MÉRTÉKLETESSÉG ÖNURALOM. HOGYAN
SZABADULHATUNK MEG
A ROSSZ
SZOKÁSAINKTÓL?
Február 19. Kedd 17 óra A
NAPFÉNY KÜLÖNLEGES
GYÓGYHATÁSA
Március 4. Kedd 17 óra A
HELYES
LÉGZÉS
ÁLDÁSAI. HOGYAN HAT A
TESTMOZGÁS
A
SZERVEZETÜNKRE?
Március 18. Kedd 17 óra
PIHENÉS – CSEND –
ELMÉLYEDÉS
Április 1. Kedd 17 óra A
VÍZFOGYASZTÁS
JELENTÕSÉGE, GYÓGYHATÁSA
Április 15. Kedd 17 óra LELKI NYUGALOM – BIZALOM A TEREMTÕBEN
Terembérleti hozzájárulás alkalmanként: 200,- Ft

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Bálint (Valentin) napjához
Ezt a Valentin-napot (február 14.) ismét
Amerikából vettük át, vetették át velünk jó
kereskedelmi érzékkel megáldott emberkék.
Magával a gondolattal tulajdonképpen baj
sincs, (még akkor sem, ha nem gyökeredzik
a magyar kultúrában,) ha arra használjuk,
amire való: kifejezni a gyakorlatban valami
módon a szeretett lénynek apró
figyelmességgel, virággal, bármivel, mennyire
szeretjük. De aki engem szeret, az remélem
nem lep meg fénylõ, felfújt mûanyag
szívecskékkel. Az ünnephez figyelmükbe
ajánlom Lamartine gondolatait. Fontolják meg.

“Azért szeretni, hogy
szeressenek, emberi
dolog, de aki magáért a
szeretetért szeret,
angyallal ér fel.”
(De Lamartine)

Ezúton mondunk köszönetet Várnoki Ferencnek, aki újabb könyvadománnyal és videokazettákkal
gyarapította az Adománykönyvtár állományát.
Fotó

Receptsarok
Sport szelet
Tészta: 70 dkg liszt, 3 evõkanál kakaó, 1 csg.
sütõpor, késhegynyi szódabikarbóna, 2 tojás,
30 dkg porcukor, 15 dkg Ráma, 2 dl tej. Négy
lapot sütünk belõle a gáztepsi hátán.
Krém: 3 csg csokipuding, 2 csg. vaníliacukor,
1 l tej. Ezeket felfõzzük, 25 dkg margarint 3
evõkanál kakaóval, 25 dkg porcukorral, rummal
kikeverünk. Összekeverjük a kihûlt pudingos
krémmel és megtöltjük a lapokat. Tetejére
csokimáz kerül.

--Pöttyös sütemény

Hat tojásból piskótát sütünk, ha kihûlt, félbe
vágjuk.
Krém: 3 dl tejben 1 csg. puncspudingot
felfõzünk, 22 dkg cukrot 22 dkg Rámával
kikeverünk, ha kihûlt a puding, összekeverjük.
Rudak: 30 dkg darált keksz, 1 dl rum, 1 dl
forralt tej, 1 evõkanál kakaó, kevés cukor.
Összegyúrjuk és hat rudat formálunk. A
piskótára kevés krémet kenünk és ráfektetjük
a hat rudat, beborítjuk a maradék rémmel és
a másik fél piskótával. Tetejére szintén
csokimáz kerül.
A recepteket ismét Varga Endrénének,
szinte már állandó rovatvezetõnknek
köszönhetjük.
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Ne keresgéld az élet értelmét:
adj értelmet az életednek.

Böjtelõ Hava
A Vízöntõ idejébe érünk, amikor is a Tél idejének közepén jár a Nap, de itt
már érzékelhetõ a fény emelkedésének energiája. Egyik uralkodó bolygója
az Uránusz, (a másik a Szaturnusz, melyrõl esett már szó). Az Uránusz az
elsõ „modern” bolygó, ami annyit jelent, hogy azután fedezték fel, miután a
XVII. század elején feltaláltál a távcsövet. 1781-ben talált rá egy Herschel
nevû csillagász. Olyan távol van a földtõl, hogy szabad szemmel nem látható (kb. 1,7 milliárd
mérföld) A Szaturnuszhoz és a Jupiterhez hasonlóan az Uránusz is egy gázzal telt égitest, melynek
sarokppontjait a tengely körüli forgás belapította. E Bolygón nagyon rövid a nappal, 10,75 földi
óra, és hosszú 84 földi évnek megfelelõ évvel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy kb. 7 évig tartózkodik
mind a tizenkét jegyben. A tizenkettõ a teljesség száma, míg a 7 a változást képviseli. Az ember
életében nagyon fontos szerepet játszanak a hét éves ciklusok, melyek végén mindig jelentõs
átmeneti fázisok következnek be.
Ha az Olvasó egy pillanatra elgondolkodik és áttekinti ezeket az éveket, akkor a ciklusok jelentõsége
nyilvánvalóvá válik. A legfontosabb következményekkel a négy kör befejezése áll (4 x 7), vagyis
minden 28. év. 4 x 7= 28, 8 x 7 = 56, 12 x 7 = 84. A három fõ életszakasz. Az elsõ, az én
kialakulásának idõszaka a születéstõl a férfivá, ill. nõvé válásig. A második az én kiteljesedésének
idõszaka, munka karrier, család. A harmadik pedig az összehúzódásé, a célok beérése vagy
elvesztése, a jutalmak beérése és az adósságok megfizetése. Az Uránusza fejlõdésünket
akadályozó, idejétmúlt formákat „robbantja” szét. Eleinte csak sugallatok, külsõ furcsaságoknak
tûnõ dolgok képében figyelmeztet a változás, változtatás szükségességére. Amennyiben nem
vesszük figyelembe e jelzéseket, egy váratlan, mindent felforgató esemény keretében érkezik a
figyelmeztetés, amely lehet egy betegség, egy tragédia, vagy akár egy nagyobb nyeremény is, de
mindenképpen kizökkent a régi kerékvágásból.
Az Uránusz mutatja meg, hogy az élet mely területén igényeljük a szabadságot, hol kell megtisztulni;
s azt is, miben vagyunk zsenik. Ennek a képességnek a felvállalása komoly, bátorságot igénylõ
feladat.
Magas szinte humor, szellemesség, eredeti látásmód, felfedezések mutatkoznak. Alacsonyabb
szinten idegeskedõ, görcsös, lázongó, állandóan kapkodó, anarchista, káoszt elõidézõ.
A Vízöntõ egyik gyógynövénye a bodza. A cigányok „jótevõ fának” hívják és azt mondják, hogy
minden egyes része hasznos az ember számára. Angol neve elderberry a gyújtós szóból ered,
mert az idõk kezdetén üreges bodzaszáron keresztülfújva élesztették a tüzet. A bodzavirág forrázata
megbékíti a lelket, elaltat, megnyugtatja az idegeket, ha lefekvés elõtt fogyasztják. Emellett kitûnõ
vizelethajtó is.
Szerk.: Kata

Humormorzsák

Múlt éjjel depressziós voltam és felhívtam a lelkisegély-szolgálatot. Egy pakisztáni központba futott
be a hívás. Elmondtam nekik, hogy öngyilkosságra készülök. Egészen felvillanyozódtak és
megkérdezték, hogy tudok-e teherautót vezetni...
A gyerekek a görög mitológiáról tanulnak az iskolában. Otthon Pistike megkérdezi az apukájától:
- Papa, miért volt nõ a gyõzelem istennõje? - Majd megtudod, kisfiam, ha megnõsülsz.
Egy hegedûmûvész utolsó kívánsága az volt, hogy temessék mellé a hegedûjét. A rokonok a
kívánságot teljesítik. A szertartás után azt mondja az egyik sírásó a másiknak:
- Még szerencse, hogy nem zongorista volt.

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: balfihirek@freemail.hu, ideiglenes honlap: www.gportal.hu/balf
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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