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IX.  é v f o l y a m   12.  s z á m ,  2 0 0 8. december

WiK

BALFIHÍREK
R é s z ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

A hivatalos és civil szervezetek nevében ezúton is
köszönjük mindenkinek a 2008-ban Balf érdekében
végzett munkát, bízva abban, hogy a jövõben is
számíthatunk Mindnyájukra, sõt bõvül ez a kör!

Minden kedves Olvasónknak békés,
boldog Új Esztendõt kívánunk!
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P r o l ó g  2 0 0 9 .
Az életben soha nincsenek éles határvonalak. Ezeket mi találjuk ki magunknak, mankóként,
viszonyítási alapként.  A naptár néhány nap múlva egy új év kezdetét jelzi. A logika törvényei szerint,
ott ahol az új elkezdõdik, a réginek véget kellene érnie. Az életünkkel ez bizony nem így van, az egy
folyamat, melyet csak holisztikusan, egészében szemlélhetünk: bármennyire fogadkozunk is,
legfeljebb módosíthatunk szokásainkon, de nem kezdünk, nem kezdhetünk új életet egy új év
hajnalán. Megmarad – ameddig megmarad - nekünk ez a többé-kevésbé bevált régi, amit szinte
ugyanúgy folytatnunk kell, örömökkel, bánatokkal, sikerekkel és kudarcokkal.  Azzal a csomaggal
vándorlunk, amit hoztunk és azt viszünk tovább. Persze veszíthetünk belõle és gyarapíthatjuk…
Ezért – és ezt írom az ünneprontás szándéka nélkül -, számomra a szilveszter este soha nem
jelentett fordulópontot, sõt sokszor nagyon kínosnak éreztem az erõltetett, kötelezõ jókedvet. Mert
a jókedv olyan színes madár, aki akkor száll a vállunkra, mikor éppen kedve tartja. A szegény, a
szerencsétlen is lehet sokszor jókedvû, míg a hétköznapok kegyeltjei sem mindig derûsek.
De mielõtt csatlakoznék – megadva magam a szokásoknak és hagyományoknak -  a szilveszteri
ünnepléshez, még csak annyit: tudom nagyon nehéz év vár ránk gazdasági téren. Ha a hatalmasok
mernének igazat mondani, nyíltan elmondanák és vállalnák: mindenkire  nehézségek várnak. Ha
igazságosak és tisztességesek volnának, azt is hozzátennék, mindenkire saját teherbíró képessége
szerint…
De ezekbõl a nehézségekbõl  azért talán építkezni is lehet. Egyre jobban megérteni, hogy mennyire
szükség van kis és nagy közösségekre, összefogásra, együttmûködésre, még úgy is, hogy hitt és
vállalt elveinktõl nem elfordulva, (fõként nem homlokegyenest hátat fordítva) de nyitottan és
kompromisszumkészen, vállvetve próbáljuk kiemelni a sárból egyének és társadalom – remélem
csupán kis idõre - megsüllyedt szekerét.
Mindenkinek lakhatást, kenyeret, meleg otthont és jó reménységet kívánok a jövõ esztendõre! Mert
ha kilátásaid, reményeid vannak, van jövõd. (hl)

R e n d e z v é n y e i n k  -  k é p r i p o r t

I s m é t  B B B !

A z  i s k o l á b a n  t ö r t é n t
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R É S Z Ö N K O RMÁ N Y ZAT I  H Í R E K

Mikulás-bál 2008.
Az idei jótékonysági  Mikulás-bál  ismét szép sikert hozott. A bál jó hangulatban telt, a résztvevõk a
késõ éjszakai (kora hajnali?) órákban tértek csak nyugovóra.
A sok ember sok munkája és segítsége nem volt hiábavaló, a bevételek és kiadások a
következõképpen alakultak:
Bevételek:
sütemény és szendvics 48.325.- Ft
Tombola          114.110.- Ft
Belépõ          116.200.- Ft
Forralt bor és káposzta 61.910.- Ft
Összesen:         340.645.- Ft

Kiadások: (táncosok, bábszínház, káposzta alapanyagok, Mikulásdélután játszóház anyagok, egyéb
költségek) összesen 81.240.-Ft

Így a bál tiszta(nettó) bevétele 259.305.- Ft, melyet az óvoda és iskola javára ajánlunk fel.
Ezúton is köszönjük a tombolatárgy, a bor és egyéb felajánlásokat, a Balf Alapítvány támogatását és
mindazok munkáját, akik a rendezvény sikerét bármi módon elõsegítették.

Szülõi Tanács

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2008. dec. 10-én 18 órakor tartotta rendes ülését, melyen a
következõ napirendi pontokat tárgyalta:
Elõterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési szabályzatának elfogadásáról
Elõterjesztés közterületek elnevezésérõl
Elõterjesztés a balfi volt határõrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi kérelmének
benyújtásáról
Elõterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
Elõterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 42/1996. (XII. 31)
önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerzõdés módosításáról (rendeletalkotás)
Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
Elõterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az
áralkalmazási feltételekrõl szóló

46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2009. I. félévi munkatervérõl
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról
(rendeletalkotás)
Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetérõl
A határozatokra következõ számunkban, Sopron MJV. Közgyûlésének rendes ülését követõen visszatérünk.

Balfi Hírek 9. éve a lakosság szolgálatában
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Évvégi összegzés
a Balfi Kulturális
Egyesület munkájáról
 Egyesületünk egy éve alakult, azért, hogy Balf
életébe még több színt, programot vigyünk,
segítsük mások munkáját és megpróbáljuk
összefogásra ösztökélni az embereket. Az ezévi
munkálatainkról szeretném elmondani, szinte a
nulláról kezdtük tevékenységeinket. Húsvét
vasárnap locsolóbált rendeztünk, elõtte kis mûsort
a gyerekeknek.Nagyon sikeres volt. Júniusban
egészségnapot tartottunk, melyhez hatalmas
lelkesedéssel állt hozzá a falu lakossága.
Pályázaton nyert pénzösszegbõl sikerült jelentõsen
támogatnunk a szüreti napokat és a Balfi Dalárdát
is. Októberben színházi elõadást tartottunk és  23.-
án megemlékeztünk az 56-os forradalomról.
Szintén elsõ ízben megrendeztük az adventi
mûsort  ill. az egyesület finanszírozta a koszorút
és betlehemet. Továbbá támogattuk a Mikulás bált
is, értékes tombolatárggyal. Az egyesület életében
ez volt az elsõ év, de, mint a rendezvények sikerei
is bizonyítják, az alaphangot sikerült megadnunk
a még sikeresebb folytatáshoz. Szeretném ezúton
megköszönni a falu lakosságának a
programjainkon való részvételüket, reméljük a
jövõben is ilyen pozitívan állnak munkáinkhoz.
Köszönet illeti az egyesület tagjait is, akik idõt,
fáradságot nem kímélve dolgoztak a sikerért.
Szeretnék mind a magam, mind az egyesület
nevében Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánni mindenkinek! Találkozzunk  2009-
ben!                           

                            Nagy Balázs  elnök

Megjö t tem !
Ezúton értesítek Mindenkit,
hogy én, Bognár Barnabás
2008. december 1-én

megérkeztem erre a szép
világra!

Szeretettel köszöntöm a
balfiakat!

Köszönet
Sok embernek kell köszönetet
mondanunk ismét, mert december
hónapban több nagy programunk volt, és
hogy ezek olyan sikeresek és látogatottak
voltak, az nagyrészt azoknak az
embereknek köszönhetõ, akik
munkájukkal, vagy anyagi segítségükkel
hozzájárultak az eredményekhez.
Külön köszönet illeti a Betlehem
felállításáért, az asztalos és
ácsmunkákért Bardóczy Márkot és
Huszár Ádámot. Bokán Csilla és Szepes
Péter gyönyörûen megálmodta és
kivitelezte, szinte kizárólag természetes
anyagokból a jelenetet, idõt és fáradságot
nem kímélve. A Verka Virágbolt a nyers
vásznat biztosította a figurákhoz.
Szántó József készítette el az adventi
koszorú keretét, a Kovács család pedig
felöltöztette, díszítette és a helyszínre
szállította. Szalai Béla és Csay Istvánné
fenyõágakat hozott. A kultúrház külsõ
világítását és a színapdi
diszletfüggönytartókat  id. Kincses
Ferenc szerelte be.
Makk Istvánné lapunk mûködését
támogatta pénzadománnyal.
Köszönet Nemes Márknak, hogy lehetõvé
tette 30.000.- Ft támogatással újabb
festmény (Hartner Vilma képe)
megvásárlását, mely egyre gazdagabb és
értékesebb gyûjteményünket gyarapítja.

Szeretnénk, ha nem csak a gyászról, de a családi
örömrõl is beszámolhatnánk. Elsõ ízben közlünk
gyermek születésérõl értesítést. Szívesen  és díjtalanul

megtesszük ezt bárkinek, ha a család kéri.
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A közelmúltban öt jelentõs programunk volt, kettõ közülük hagyományteremtõ, ilyen a
szívet és lelket melengetõ adventi ünnepség, és amegrendítõ  tiszteletreméltó
Emléknap. Jól szórakoztunk a Soproni Petõfi Színház Lúdas Matyi elõadásán, majd
következett a két hagyományos program:  Mikulásbál (errõl a második oldalon már
írtunk) és végül megjött maga a Mikulás is!  Az öt rendezvényen összeségében mintegy
1200-1300 embert láthattunk vendégül néhány nap alatt, ami azért figyelemreméltó,
mert Balf összlakoságát jelenti, csecsemõtõl az aggastyánig. Ez az adat azért is
érdekes, mert azt mutatja, egyre többen jönnek  Balfra, jól érzik magukat és figyelnek ránk!

Képriportunk az eseményekrõl:
(Aki több képet szeretne látni az eseményekrõl, honlapunk galériájában megnézheti  a teljes anyagot!)

Az elnökség
A közönség,

Szakonyi Károly
író, túlélõ

A Betlehem
és az adventi
mûsor képei

A Mikulás-
ünnepség

képei

Emléknap
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(Zsuzsa)

JANUÁR
BOLDOGASSZONY

HAVA

TÉLHÓ

FERGETEG HAVA

Január 1. Újév, A béke világnapja
Az év legvidámabb éjszakáját követõ nap. Ezt az éjszakát és az év elsõ napját vidámság, mókázás,
evés-ivás, valamint az új esztendõ köszöntése jellemzi. Sok hiedelem kapcsolódik e naphoz. A
néphit szerint szilveszterkor baromfihúst kell fogyasztani, hogy elkaparja az óesztendõt. Az újév
napján viszont nem szabad szárnyast enni, nehogy kikotorja a házból a szerencsét.
Január 6. Vízkereszt és háromkirályok napja
A karácsonnyal kezdõdõ ünnepsorozat utolsó napja. Általában e napon gyújtják meg utoljára a
gyertyákat a karácsonyfán. A vízkereszt az egyház egyik legrégibb ünnepe. Ekkor emlékeznek meg
a napkeleti bölcsekrõl és Jézus megkeresztelkedésérõl. A templomokban vizet szentelnek, mert a
szenteltvíznek megtartóereje van, gyógyít, elûzi a gonoszt, megakadályozza a rontást. A hívõ emberek
ezzel a vízzel szentelik meg a házukat. Házszenteléskor a bejárat fölé írják az évszámot és a
háromkirályok – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – nevét rövidítve, ebben az évben pl. így:
203G+M+B+08.
Vízkereszttõl – hamvazószerdáig: Farsang
Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelése
Január 18. Árpád-házi Szent Margit, Szent Piroska
A legenda szerint egy római nemesember megkeresztelt lánya volt. Claudius császár pogány
áldozatra akarta kényszeríteni. Õ csakugyan imádkozni kezdett a bálvány elõtt, a templom azonban
összeomlott. A császár többféleképpen is kínoztatta, de Piroska hû maradt hitéhez. Börtönében
éjszakának évadján a mennyei szentek és angyalok dicsérik az Urat. A császár oroszlánok elé
vetteti, de ezek lábához heverednek, nem szaggatják szét. Ezután hatalmas máglyát gyújtat, de az
Úristen esõvel és széllel eloltja. Végül a császár úgy véteti fejét Piroskának. A kivégzés helyén, az
Aventinus-hegy tövében templomot emeltek a tiszteletére.
Január 20. Fábián és Sebestyén napja
A néphit azt tartja, hogy ezen a napon kezdenek éledni a fák, ismét nedvet szívnak a hófödte
talajból.
Január 21/22. Vízöntõ hava
Január 22. Vince napja
Egyes helyeken e napon a szõlõvesszõbõl vincevesszõt metszenek, amit a meleg szobában vízbe
állítottak. Figyelték, mennyire hajt ki az ág, mert abból következtették ki  a következõ év bortermését.
A Vince-napi idõjárásból is jósoltak a jövõ évi termésre. „Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik
borral a pince.” Amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan hosszúak lesznek a
kukoricacsövek.
Január 25. Szent Pál apostol megtérése - „Pálforduló”
E napon a kemény téli idõjárás lassan megfordul, enyhébb lesz. A napot pálfordulónak is  nevezik,
arra a bibliai történetre emlékezve, mely szerint Saul – aki a keresztényeket és Jézust könyörtelenül
üldözte – a Damaszkuszba vezetõ úton találkozott Krisztussal. A találkozás olyan nagy hatással volt
rá, hogy testestül-lelkestül megváltozott, Krisztus üldözõjébõl egyik leghívõbb követõjévé vált. A
megtért Saulból Pál apostol lett.
Január 27. A Holocaust nemzetközi emléknapja
A januári idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
Ha megfénylik vízkereszt, megcsordítja az ereszt. Akkor évben jól ereszt a kalász és a gerezd,
öregektõl tudom ezt.
Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy.
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.

Újévi népi köszöntõ
(részlet)

Adjon Isten minden jót
Ez újesztendõben,
Vegye el mind a nem jót,
Ez újesztendõben!
Mitõl félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez újesztendõben!
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            F O R D Í T O T T   Ó R Á K
KÁRÓ  TTOTÍDROF

December 2-án az elsõsökkel átsétáltunk az oviba
és az ovis nagycsoportosok ellátogattak az
iskolába. Az elsõsök tantermében, igazi
iskolapadokban „tanultak” a leendõ iskolások.
Játékos foglalkozáson megismerkedtünk
egymással és a gyerekek találkoztak a tanító
nénivel, aki szeptemberben várja õket.
Beszélgettünk az évszakokról, a találós kérdést is
megfejtettük, a feladatlapot is szépen kitöltöttük.
Nagyon ügyesek voltak. Õk is, hasonlóan a mostani
elsõsökhöz egy nagyon jó kis csapat.
És az elsõsök? Még szerettek volna maradni, de
várta õket az olvasás és írás óra. Mindenki a
kedvenc kis játékaival töltötte idejét, egy mókus is
bekukucskált hozzájuk. Jól érezték magukat a régi

szeretett óvodájukban. Az vigasztalta õket, hogy januárban lesz még ilyen alkalom.

Ovisok az iskolában, elsõsök az oviban.

ISKOLAKERÜLÕ
Szeptember óta vezetem van a balfi iskolát, s ez a három hónap bizony egy pillanat alatt elrepült.
Nézzünk körbe tehát, mi minden történt a Fõ u. 5. szám alatt.
27 kisdiákunk van az 1. 2. és 3. évfolyamban összesen. Ideális lehetõség pedagógus és gyermek
számára egyaránt, hiszen kis létszámú osztályokban folyhat az oktatás, és maga az iskola épülete,
udvara is családias nyugalmat áraszt magából.

Az elsõsök taní tó néni jét ,  Kle inné Gadó
O r s o l y á t ,  h a m a r  m e g s z e r e t t é k  a
legkisebbek.  Orsi  néni  sárkányt  eregetet t
ve lük ,  és  t öbb  közös  p rog ramban  ve t t
r é s z t  a z  ó v o d á v a l  k ö z ö s e n .  L e g u t ó b b
fordí tot t  napot  szervezet t  velük.
A  m á s o d i k  o s z t á l y o s o k n á l  v á l t o z á s
tör tént :  Varga Noémi második gyermekét
vár ja ,  az õ he lyét  november közepén a
GYES-rõl  v isszatérõ Janiga Katal in vet te
át ,  ak i  nem ismeret len a fa luban,  h iszen
i t t  lak ik ,  és már do lgozot t  az isko lában
gyermeke születése elõt t .

A harmadik osztá ly taní tó ját ,  Horváth Hajnalkát  nem kel l  bemutatni .  A je lenlegi
tantestü letbõl  õ dolgozik i t t  legrégebben.
A napköziben is történt változás, hiszen Grubitsné Vojtó Zsuzsa betegsége miatt decembertõl Fülöp
Edit foglalkozik a gyerekekkel. Zsuzsa néninek jobbulást kívánunk, és természetesen visszavárjuk.
Tehát szinte kicserélõdött a tantestület, de ez nem befolyásolta az itt folyó munkát, a gyerekek jól
érzik magukat az iskolában, és reméljük ez így lesz még a nyári szünet elõtt is.
Részt vettünk a falu néhány kulturális programjában is: a díszkút-avatáson, az idõsek napján és az
ádventi ünnepségen. Túl vagyunk a Szülõi Tanács által szervezett Mikulás bálon, amely jótékony
célú volt: a bevételt az iskolások és az óvodások javára fordítjuk.
Ez úton is szeretném megköszönni az iskola nevében a szülõknek a szervezést, a sok munkát, a
Balf Alapítványnak és a József Attila Mûvelõdési Háznak a helyszín biztosítását, és a résztvevõknek
a hozzájárulást a bál bevételéhez.
Nekik és minden balfi lakosnak szeretnék a tantestület nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
és boldog újesztendõt kívánni:

                                    
Fajkusz Attila

 Kleinné GadóOrsolya
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Receptsarok

Mediterrán tésztasaláta
Hozzávalók: 30-35 dkg teljes kiõrlésû csiga, vagy spirál tészta kifõzve,1 marék durvára vágott
szárazon megpirított dió,1 marék fekete olívabogyó felkarikázva,1 csokor petrezselyem, fél csésze
napon aszalt paradicsom. Öntet: 3-4 dl natúr szójajoghurt (Yoja, vagy Alpro márkájú)1 púpozott
evõkanál sörélesztõ pehely,1 teáskanál fokhagyma granulátum1 teáskanál só.
Elkészítés: Keverjük össze az elsõ 5 hozzávalót ha már kihûlt a megfõzött tészánk, majd egy kisebb
tálban az öntet hozzávalóit keverjük össze alaposan. Öntsük rá a tésztasalátára és alapos keverés
után hagyjuk hogy 1 óra alatt összeérjenek az ízek.

11.02. Balfi SE – Újkér 3:2 Góllövõk: Herbszt Róbert, Baán László, Bognár Attila
Tart.: 3:1
11.16. SFAC – Balfi SE 4:7 Góllövõk: Herbszt Róbert  2, Baán L., Katona J.,
Reichardt L. Horváth Zsolt
Tart.: 6:0
11.23. Balfi SE- Sopronkövesd 2:2 Góllövõk: Horváth Zs., Katona J.
Tart.: 2:3

A bajnoki idényt  Bognár Sándor a Balfi SE elnöke értékelte:
Végetért a bajnoki szezon. Az elsõ csapat várakozáson felül teljesített. Nagyon jó közösséget
alkotva érték el ezt a szép eredményt. A tartalék csapatról  ugyanez nem mondható el, sem
hozzáállásukkal, sem teljesítményükkel nem vagyok elégedett. Ezen tavasszal mindenképpen
változtatni kellene.
Nõi foci: Nõi csapatunk a közelmúltban megrendezett nagycenki teremtornán 4. helyezést ért el.

Ismét eltelt egy év, szeretném megköszönni szponzorainknak, a Balfi Ásványvíz Üzemnek, a Balfi
Részönkormányzatnak, Sopron MJV. Sportfelügyelõségének és H. Nagy Cecíliának az anyagi
támogatást.
Szeretném megköszönni a Sportbál sikeréhez nyújtott bármilyen formájú támogatást is
mindenkinek.
Ezúton kívánok Boldog Új Évet a balfiaknak, szurkolóinknak, támogatóinknak.  Külön köszönet a
lelkes bíztatásért, remélem tavasszal még többen látogatják létesítményünket és továbbra is
segítik mentálisan a csapat sikerét!
Minden játékosunknak, sportolónknak is sikerekben gazdag Új Évet kívánok!

SPORTHÍREK

Tejfölös kifli
40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 3 dl tejföl, 1 csg. vaníliás cukor,
kis só. A tésztát összegyúrjuk, 2 órát pihentetjük, majd
kiszaggatjuk és dióval töltjük, ha megsült, porcukorba forgatjuk.

Boleró szelet
Tészta: 4 tojás, 20 dkg cukor, 20 dkg liszt, 1 dl étolaj, 1 dl tej. Az alapanyagokat összekeverjük,
szokás szerint  tepsiben megsütjük.
Krém: 2 dl tejföl, 2 csg. vaníliáscukor – ezt kikeverjük és a meleg tésztára öntjük.
Máz: 6 dl víz, 30 dkg porcukor, 2 vaníliapuding és 2 csg bolero por. Összekeverjük, sûrûre fõzzük és
a tészta tetetjére kenjük.

Némethné, Bözsike receptjei:

Láng-Németh Irma újévi salátái vegetáriánusoknak is

Sárgarépás-sütõtökös saláta
Hozzávalók: 20 dkg sárgarépa lereszelve,k b.30-40 dkg sütõtök nyersen lereszelve,2 csésze fekete
olíva bogyó. Öntet: fél dl olívaolaj, 4 evõkanál citromlé,1 teáskanál  tengeri só,3 gerezd fokhagyma,1
diónyi hagyma,2 evõkanál kapor  vagy lestyán.Elkészítés: Keverjük össze a hozzávalókat, turmixoljuk
össze az öntetet, majd öntsük rá a salátára, és hûtsük be pár órára



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: sobaten@freemail.hu
 honlap: http://balf.sopron.hu

Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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M i ndenk inek !

 Fe l h í v á s !
Kedves Balfiak! A BBB idõpontja 2009. február 28-a, szombat.
A kiállítások már reggel 10-tõl várják az érdeklõdõket, sok egyéb
színes program mellett. A kulturális (színpadi) bemutatók délután
négy órától kezdõdnek.  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 21-én 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 26-áig 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, ha Önök közremûködnek,
garantált a siker!

Örömmel tudathatjuk, hogy a József Attila Mûvelõdési Ház bal szárnyának felújítása jó ütemben
halad. A felújítás elkészülte után a két  kis iroda egybenyitásával egy iroda-tárgyaló helyiség
kialakítására kerül sor, mely alkalmas tárgyalások és kiscsoportos foglalkozások lebonyolítására. A
volt tanácsteremben kap helyet az adománykönyvtár és  az állandó kiállítás, mely a második
világháborús balfi munkatábort illetve a háborút követõ kitelepítést dokumentálja, mutatja be. A
munkák befejeztével a balfiak nem csak szép kultúrházat, de egy korszerû  egész mûvelõdési
komplexumot tudhatnak magukénak. Ekkortól válik véglegesen lehetõvé a nyilvános internet-
használat.
Egyben értesítjük a kultúrházat látogatókat, hogy a József A. Mûv. Ház 2009. január 15-ig zárva

tart, melynek oka egyrészt a felújítás, rendrakás, másrészt pedig fenntartónk szervezeti átalakulása.

(A Pro Kultúra KHT. 2009. január 1-tõl KFT-vé alakul).Fenti idõpontig sem csoportokat, sem

rendezvényt nem tudunk fogadni.

Legközelebbi programunk a hétköznapi mûködésen túl 2009. január 22-én , a Magyar Kultúra Napján
délután öt órakor lesz: megemlékezés a nap jelentõségéról,  melyet Papp József  keramikusmûvész
“Az agyag ébredése” c. kiállításának megnyitója követ.

Kul tu rá l i s  hí rek


