
1

IX.  é v f o l y a m   2.  s z á m ,  2 0 0 8. február

A  t a r t a l o m b ó l :

A BALFI KULTURÁLIS EGYESÜLET
2008. MÁRCIUS 23-ÁN

A BALFI JÓZSEF A. MÛV. HÁZBAN
DÉLUTÁN NÉGY ÓRAI KEZDETTEL

HÚSVÉTI PROGRAMOT SZERVEZ GYEREKEKNEK!
BENNE: GYERMEKDIVATBEMUTATÓ (MELYRE VÁRJUK A

KIS BALFI MANÖKENEK JELENTKEZÉSÉT), HÚSVÉTI
DÍSZEK KÉSZÍTÉSE, ZENE, TÁNC!Á

A gyermekprogramot követõen
19 ÓRAI KEZDETTEL

LLLLL O C S O L Ó B Á LO C S O L Ó B Á LO C S O L Ó B Á LO C S O L Ó B Á LO C S O L Ó B Á L
Élõ zene! Büfé! Tombola, játék!

Belépõdíj: 500.- Ft
Tombolatárgy felajánlásaikat köszönettel fogadjuk a

kultúrházban!

N É P S Z A V A Z Á S
2008. MÁRCIUS 9.

 K ö s z ö n e t
Részönkormányza t i  h í rek

P r o g r a m e l õ z e t e s

BALFIHÍREK
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Részönkormányzati hírek
A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. február 20-án tartotta rendes ülését Kocsis
János elnökletével. Sopron MJ. Város Polgármesteri Hivatala képviseletében megjelentek Nagy
István, Palotai György osztályvezetõk, Shmillár Tamás beruházási csoportvezetõ és Kar László.  A
Pro Kultúra KHT. képviseletében jelen volt Nyerges Ferenc ügyvezetõ igazgató, valamint Horváth
Zoltánné kulturális igazgató, a Liszt F. Konferenciaközpont vezetõje.
A testület öt napirendi pontot tárgyalt:
1. Elõterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi üzleti tervérõl
2. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésérõl szóló

9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
3. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérõl

(rendeletalkotás)
4. Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.)

Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
5. Egyebek

Az elsõ napirendi pont Balfot érintõ lényeges része, hogy a jövõben a balfi József A.
Mûvelõdési Ház a következõkben szervezetileg a Pro Kultúra KHT-hez tartozik, úgy a fenntartás,

mint a mûködtetés vonatkozásában.

A második napirendi pont lényegileg a tavalyi tényszámokhoz igazítja a  múlt évi költségvetést.

A  harmadik napirendi pont Sopron MJ. Város 2008. évi költségvetésének tervezete. (Elõterjesztés)
Balf számára megnyugtató, hogy a Részönkormányzat ugyanazzal a 2,5 M forinttal gazdálkodhat,

mint korábban, de mivel a kultúrházban mûködõ csoportok és programok támogatása
(részben) átkerül a Pro Kultúra KHT költségvetésébe, elõreláthatólag több pénz jut egyéb
közösségi célokra. (Természetesen ebbõl az összegbõl beruházások nem valósíthatók meg.)
Önkormányzati fejlesztés és felújítás lesz ebben az évben a járdák, fedett buszforduló, a
kisbalfi buszmegálló vonatkozásában, elõreláthatólag sor kerülhet az önkormányzati épület
belsõ felújítására is.

A negyedik napirendi pontban néhány kedvezõ módosítás található pl. a köztemetések
igénybevételének lehetõségérõl.

Az elsõ négy napirendi pontot a testület  megtárgyalta, majd egyhangúlag megszavazta.

Az ötödik napirendi pontban az aktuális és felmerülõ kérdések tárgyalására került sor. Határozati
javaslatok születtek az alábbiakról:

Kovács Ferencné: A településrészen szelektív hulladékgyûjtés mûködik. A hulladékgyûjtõ helyen
használtelem gyûjtõláda kihelyezésére volna szükség.
Ambrus Csaba: A reggel 7 órakor induló 14. számú helyi járatos autóbuszhoz egy kiegészítõ járat
indítására volna szükség, mert az autóbuszra nem férnek fel az emberek. A busz zsúfolt és késve
indul.
Balfon a Fürdõ soron, a szanatórium közelében rendszeresen szabálytalanul parkolnak a gépkocsik,
jelentõs balesetveszélyt okozva ezáltal.

Huszár Lászlóné: Már jeleztük, hogy a temetõben nincs  világítás. A templomot megvilágító lámpák
sem mûködnek.
A játszótérrel szomszédos telekrõl a szárnyasok gyakran kijutnak a játszótérre, mely
közegészségügyi szempontból komoly problémát okoz.

Tárgyalta még a testület az úthibák javításának szükségességét, valamint megtekintett és
megvitatott egy látványtervet a kultúrház udvarának fedésével és burkolásával kapcsolatosan.

(hl)
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Programelõzetes!
Március 15-i ünnepségünk a kultúrházban
lesz,  természetesen március 15-én, szombaton
délután három órakor! Közremûködik a  Tagiskola
és a Balfi Színjátszókör!
Várunk mindenkit!
---------------------------------------------
Mint címlapunkon is láthatták, Húsvét vasárnapra
lesz programjuk gyermekeknek és felnõtteknek
egyaránt! Várjuk olyan kisgyermekek
jelentkezését, akik szívesen öltöznek szép
ruhákba. A bálhoz pedig köszönettel fogadjuk
tombolafelajánlásaikat!
---------------------------------------------
Március 29-én, szombaton délután 17 órakor
nyílik a balfi József A. Mûvelõdési Házban a
Soproni Képzõmûvészeti Társaság

tavaszi tárlata! Úgy a megnyitóra, mint a
kiállításra (mely megtekinthetõ április 13-ig)
szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
---------------------------------------------
Terveink szerint május 4-én vasárnap délelõtt 10
órakor Anyáknapi Ünnepséget szervezünk a
kultúrházban. Várunk minden olyan gyermeket,
aki szívesen köszöntené édesanyját
nagymamáját verssel, dallal a színpadról.
Elõzetesen jelentkezni lehet a kultúrházban, hogy
megbeszéljük a versválasztásokat és a próbák
idejét.
---------------------------------------------
Kérjük, kísérjék figyelemmel az aktuális

programokkal kapcsolatos plakátokat,

szórólapokat!

“…Megtettem mindent,

      amit megtehettem,

      kiknek tartozom,

      mindent megfizettem.

      Elengedem mindenki tartozását,

       felejtsd el arcom romló földi mását...”

   

Szeretett Férjem, Édesapánk, Nagyapánk,
Dédnagyapánk

Varga Pál
(1922-2008)

 A sors nem kímélt meg bánatoktól,
csalódásoktól, tragédiáktól, de mindig úrrá
tudtál lenni a kritikus élethelyzeteken.
Bölcsességednek köszönhetõen szép és
hosszú életet éltél meg. Életednek
középpontjában a munka, és a család állt.
Az életbe, a munkába, a családba vetett
hited átsegített háborún, hadifogságon,
politikai megtorlásokon is.
Mindig csodáltuk hihetetlen munkabírásodat,
akadályokat nem ismerõ, szívós kitartásodat,
kérlelhetetlen, kendõzetlen vélemény
nyilvánításodat.
Sokat tanultunk tõled emberséget, kitartást,
önzetlen szeretet.
 Nyugodj békében!
                   Szeretõ feleséged és  családod

Állatorvosi fogadóóra
Dr. Pintér György állatorvos ezúton értesíti a lakosságot, hogy legközelebbi fogadóórája

2008. március 12-én, szerdán 16 órától lesz a balfi mûvelõdési házban.

Balfi Hírek 9. éve a lakosság szolgálatában

Ö t l e t e l j ü n k !
A Balfi Bor-és Babfesztivál, valamint  a X. Balfi Szüreti Napok szervezõi arra kérnek mindenkit,
hogy ha a már jól ismert rendezvényekkel kapcsolatban bármilyen ötlete, javaslata, kívánsága
van, azt akár szóban, akár írásban, e-mail-ben, telefonon stb.  a Balf Alapítvány, a Balfi Kulturális
Egyesület, a Részönkormányzat, a Balfi Hírek, a honlap vagy a kultúrház vezetése felé jelezze,
elérhetõségeinket megtalálja az újságban. A javaslatoknál vegyék azért figyelembe, hogy az
anyagi és emberi erõforrások behatároltak, mindazonáltal álmodozni is  szabad!
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A balfiak tudnak valamit,
amit nem mindenki...

2008. február 23-án méltán lehetett büszke magára
minden balfi lakos, aki ötleteivel, segítségével s egyéb
más módon hozzájárult a BBB sikeréhez.
Mi is az a BBB? Nehezen tudom elképzelni, hogy van
olyan lakója a falunak, aki ne hallott volna róla. Plakátok,
a Balfi Hírek és szórólapok hirdették szerte a faluban
eme rendezvényt. Három B: Balfiaknak, Balfról, Balfért
címmel egyedülálló programot hirdetett  meg a József
A. Mûvelõdési Háza Részönkormányzattal karöltve.
Ezen a jeles rendezvényen minden balfi lakos helyet
kapott arra, hogy megmutassa magát, tehetségét, és
saját készítésû munkáit a közönségnek.
Szombaton 10 órától – a helyi alkotók mûveibõl készült
kiállítással – megnyitotta kapuit mûvelõdési házunk. A
nagyterembe belépve a falakon, asztalokon ügyes kezû
tehetségek rajzait ,  kézimunkáit ,  festményeit
csodálhattuk meg. A kiállítás sikeréhez termékeikkel a
helyben mûködõ gazdasági és kulturál is célú
szervezetek is hozzájárultak, valamint bepillantást
nyerhettünk a sportolók sikereibe a kiállított érmek,
serlegek és kupák által.
A délelõtt  folyamán Balf  kulturál is életébe és
eseményeibe pillanthattak be az érdeklõdõk a filmvetítés
által.  Délután négy órától kezdõdtek a színpadi
programok, ahol egyéni fellépõk és a Balfon mûködõ
helyi  csoportok és közösségek mutatták meg
tehetségüket. Volt itt minden: zene, ének, tánc, mesék,
versek és még sorolhatnám...
A kultúrház ajtajára „kikerült a megtelt tábla”, ugyanis a
nagyteremben egy gombostût sem lehetett leejteni,
annyi érdeklõdõ gyûlt össze, s nézte, tapsolta, nevette,
könnyezte végig az „ifjabb” és még ifjabb tehetségeket.
A szünetben büfé várta az éhezõket és szomjazókat.
Nagyon jólesett a februári melegben egy hideg ital,
hozzá egy finom hamburger, vagy egy sajtos-tejfölös
lángos. Mindezekhez udvarias kiszolgálás és szolíd árak
társultak.
A tartalmas és színvonalas, közel háromórás program
után mindenki élményekkel gazdagon, s ötletekkel telve
indult hazafelé; s kezdett azon gondolkodni, hogy jövõre
vajon mivel mutatkozhatna be õ is a BBB-n.
Mert ugye, lesz jövõre is?
Ilyen lelkes szervezéssel, ötletekkel és a falu lakóinak
összefogásával bizton állíthatom, hogy 2008. február 23-
án valami ismét elkezdõdött, s a folytatás csakis rajtunk
múlik.

Feldmanné Molnár Zsuzsa
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A kiállításról
készült képek

köv. számunkban
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Mottó:
„A közönség sohasem az írásaid

fortélyaira kíváncsi,

hanem a benne lévõ

mondanivalóra.
(Goethe)

Gondolatok az elmúlásról

Páracsepp csüng az õszi levélen,
majd csöndben  pörögve
együtt hullanak alá.
A levél szép sárga színe
így válik egyre fakóbbá.

A földrõl szivárvány fut az égre.
Gyenge kezed kinyújtod érte,
s nézed merengve, csodát remélve.
Karod egyre gyengül, érzed, eljött az idõ,
a nap, az óra, hol véget ér az erõ.
A csontok sajognak megint, érzed a kínt.
A lelkedig hatol. De nem a fájdalom!
A gondolat gyötör, mely mindig elõbbre tör.
Fáj az igazság, melyben mindenki részesül.
Sajnálod magadat, úgy érzed, keveset éltél,
tettél.
Az idõ tehet róla, melyet te teremtettél.
Az óra, amely szüntelen ketyeg,
 felõröli testedet, lelkedet.
Ezt a gyarló port csak szellemed menti meg.
Erõs szárnyakat bont, ha testedbõl
kiszabadult.
Repül tovább, keresi új otthonát, véreid
nyomát.
S ha rájuk talál titokban,
fészket rak nyomban, itt olvad össze
élet és halál.
Az örök körforgásban soha sincs magány.
Hiszel még magadban, a világban,
s az erõs gyõzni akarásban.
Tested új erõre kap,
mert éltet  még a gondolat,
a hit, mely belõled fakad.

Az út, mi hívogat, hosszú kissé,
de te hiszel: tudod a vér nem válik vízzé.
Ha itt lesz a kegyetlen pillanat,
ás valaki fogja még gyengülõ ujjadat,
már nem sajnálod magad,
mert minden halálból egy új élet fakad.

(-nagyi-)
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Fotó

Almás krémes
(Varga Endréné, Erzsi receptje)

Tészta: 60 dkg liszt, 20 dkg zsír, 20 dkg porcukor, 2 tojás, 1 csg. sütõpor, 2 csg. vaníláscukor, 3-4
evõkanál tejföl
Krém: 1 tojás sárgája, fél liter tej, 2 csg. vaníliapuding, 15 dkg porcukor, 1 csg. vaníliáscukor, 25
dkg Ráma
Almatöltelék: 1,5 kg alma, 2 evõkanál vaj, 10 dkg cukor, 1 kávéskanál fahéj

A tészta alapanyagait összegyúrom, három lapot sütök belõle gáztepsi házán.
A pudinghoz két evõkanál cukrot keverek, sûrûre fõzöm. Tûzrõl levéve belekeverem a tojássárgáját,
a krémet hagyom kihûlni.
Az almát lereszelem és vajon addig párolom, amíg elfõ a leve. Cukorral, fahéjjal ízesítem.
A margarint a cukorral habosra keverem, majd hozzáadom a lehûlt pudingot.
Az alsó lapra krémet, a középsõre almát teszek. A tetejét porcukorral meghintem.

Köszönet
Ezúton is köszönetet mondunk a kultúrház
vezetése,  a  h ivata los  szervek és c iv i l
szervezetek nevében mindenk inek,  ak i
e lõsegí tet te rendezvényünk s ikerét .  Külön
köszönet  já r  a  k iá l l í tóknak,  va lamint  a
programban fe l lépõknek,  és mindazoknak,
akiknek a neve a mûsorban is elhangzott. Õket
most ismételten nem soroljuk fel, a kiállításon
és a mûsorban láthatóak-hallhatóak voltak.
Ugyanakkor feltétlenül meg kell köszönni azok
munkáját, segítségét, akik sem a színpadon,
sem egyéb látható módon nem szerepeltek.
Ilyen volt a Panoráma Étterem vezetõje Kocsis
László, aki a  kiállítást berendezõknek meleg
ételt  küldött  a programot megelõzõ napon,
Szepes Péter  festõmûvész,  ak i  a  k iá l l í tás
berendezésében és a díszletezésben végezte az
oroszlánrészt, valamint Keméndy Csaba, õ a
kiállítási üveglapokat intézte,  valamint segített
a színpadi kellékeket használhatóvá tenni.
Mindenkinek  köszönet !  Nem lehet  e léggé
hangsúlyozni.

A hónap gondolata a
köszönet okán:

Miközben kifejezzük
hálánkat, soha nem
szabad elfelejtenünk,
hogy a legnagyobb
elismerés nem az,
amikor szavakban
fejezzük ki azt,
hanem amikor úgy is
élünk.
            (J. F. Kennedy)

Minden kedves
Olvasónknak békés,

boldog Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!



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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Szerk.: Kata

„Álom: játék, mint az élet…
Néha komolyra fordul a játék.
Az élet is, az álom is.”
(Krúdy Gyula)

Böjtmás Hava
(Neptunusz)

A Halak hava zárja az évszakok ciklusát. Az asztrológiai a Napnak a Kos
jegyébe történõ belépésével kezdõdik, és az utolsó téli hónappal, a Halak havával zárul Az év
tizenegy hónapját is ezzel a lélek tizenegy táját jártuk be és immár zárul a kör. Nem véletlenül
tartozik a Halakhoz és annak uralkodó bolygójához, a Neptunuszhoz az óceán,a tenger szimbolikája:
nagyon mély értelemben az eredetihez való visszatérésrõl van itt szó.
A Neptunusz, akárcsak a Plútó és az Uránusz, az ún. Szaturnuszon túli bolygók a látható égitestek
küszöbén túl találhatók, éppen ezért bepillantást nyújthatnak számunkra a szomszédos univerzumba,
a láthatatlan világ realitásába, valóságába. A Neptunusz keringési ideje csaknem 165 földi esztendõ,
egy napja pedig 15 óra hosszúságú. Felfedezése is érdekes volt, a XIX. század elején Leverrier
francia és Adams angol csillagászok kiszámították – az Uránusz mozgásában mutatkozó
pályazavarokból kiindulva, - a Neptunusz pályáját.
Naprendszerünkben minden bolygó hatással van a többire, gravitációs ereje okán, az Uránusz
pályazavarait pedig nem lehetett ismert szomszédainak erõtereivel magyarázni. Majd 1846-ban J.
G. Galle távcsövével végre meg is pillanthatta.
A Neptunusz hatása akárcsak a Vénuszé, elsõsorban az érzelmekre vonatkozik. De amíg a Vénusz
a személyes szeretet bolygója: felajánlja szívét, de cserébe õ is egy szívet követel, a neptunuszi
egyén nem személyes okból szeret, hanem önfeláldozó módon, nem követel jutalmat emberbaráti
szolgálataiért. A Neptunusz öröme az adás, a Vénusz pedig a megosztásban leli örömét. A Neptunusz
az álmok, álmodozások bolygója is.
A bolygó pozitív megnyilvánulásában a lélek a felsõbb világ felé fordul, érzelem-centrikus, együtt
érzõ, segítõkész, mûvészi hajlamú, finomságokat érzékelõ, egységre, harmóniára törekvõ, magas
szintû emberszeretetre képes.
Destruktív módon kaotikus érzelmi élet, ingatagság, félelmek, alkoholizmus, gyógyszer- és
kábítószerfüggõség, hazug áltatás jellemezheti.
Személyes életünkben a Neptunusz jelképezi azt, amit álcázni, elrejteni szeretnénk mások elõl. Azt
a területet mutatja, ahol le szeretnénk bontani a határokat, ami pedig gyakran szenvedélyes
viselkedésbe torkollik.
Itt találhatók a nagy álmok, vágyak és remények, amelyek gyakran vezetnek mély csalódáshoz.
Ilyenkor könnyen nyúlunk orvossághoz, droghoz, mindenféle füstölnivalóhoz, holott bármilyen kreatív
tevékenységgel levezethetõk ezek az energiák.
Színei: tengerzöld, akvamarin, levendulaszín, s az álmok alapjait képezõ anyag színei.
Növényei: Õ uralja azokat a növényeket, amelyek kábítószerként alkalmasak, pl. az indiai vadkender,
kokalevél, de hozzá tartozik a gyönyörû orchidea is.
Foglalkozásai: kapcsolódik az olajokkal, parfümökkel és kozmetikumokkal foglalkozó szakmákhoz,
a tánchoz, filmhez és általában a mûvészetekhez.

Kedves Olvasóink! Itt most véget ért egy évek óta tartó sorozat. De rovatvezetõnk, Kata

továbbra is szívesen áll rendelkezésükre, a szerkesztõségbe, a honlapra e-mailban, telefonon

vagy személyesen érkezõ kérdéseikre havonta válaszol a lap hasábjain! Várjuk a kérdéseket!


