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X.  é v f o l y a m   1.  s z á m ,  2 0 0 9. január

WiK

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

K É S Z Ü L J Ü N K  A  B B B - r e !

A l a p í t v á n y i  b á l  2 0 0 9 .

B a l f  a  l á t o g a t ó  s z e m é v e l

A Balf Alapítvány 2009. február
21-én szombaton 19 órai

kezdettel tartja meg hagyományos

F a r s a n g i  B á l j á t
a balfi Panoráma Étteremben.

A bál teljes bevétele  Balf közösségi és kulturális
életének fejlõdését szolgálja!

Jegyek - egyidejû menüválasztással - elõvételben vásárolhatók
február.... tól a  József A. Mûv. Házban, a Panoráma és a

Korkodil Étteremben. Ugyanide várjuk és köszönettel fogadjuk
mindenkitõl

T O M B O L A F E L A J Á N L Á S A I K A T !
A részletes program, menüválaszték rövidesen

látható plakátokon, szórólapokon és Balf honlapján!
S z e r e t e t t e l  v á r u n k  m i n d e n k i t !
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R É S Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I  H Í R E K

Balfi Hírek 10. éve
a lakosság szolgálatában

Ígéretünk szerint ismertetjük a Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat  2008. december 10-i
rendes ülésének  legfontosabb határozatait.
A testület a következõ napirendi pontokat tárgyalta:
1. Elõterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési szabályzatának

elfogadásáról. Itt szervezeti átalakulásról van szó, mely a József A. Mûv. Házat, mint a Pro
Kultúra részét is érinti. Ám a mûködésben a közönség számára ez változást nem jelent.

2. Elõterjesztés közterületek elnevezésérõl: A Bozi utca, Fürdõ sor, Fõ utca találkozásánál
lévõ terület (autóbuszforduló és park) nevére tett javaslat: Templom tér. Az Ásványvíz Üzemnél
lévõ tér nevére tett javaslat Wosinsky István tér.

3. Elõterjesztés a balfi volt határõrlaktanya (hrsz: 10841) önkormányzati tulajdonba vételi
kérelmének benyújtásáról: A testület támogatta az elõterjesztést, melynek nyomán megoldódhat
az áldatlan állapot.

4. Elõterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás).

5. Elõterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/
2004. (VIII. 31) önkormányzati rendelet módosításáról(rendeletalkotás)

6. Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 42/1996.
(XII. 31) önkormányzati rendelet, valamint a közszolgáltatási szerzõdés módosításáról
(rendeletalkotás)

7. Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

8. Elõterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekrõl szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

9. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2009. I. félévi munkatervérõl
10. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési

rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
11. Egyebek: 1./ A testület úgy döntött, hogy a részönkormányzat 2008. évi pénzmaradványát

számítástechnikai eszközök és irodaszerek beszerzésére fordítja.      2./ A testület kifogásolta
a hétköznapokon reggel 7 órakor induló buszjáratok zsúfoltságát, valamint Kocsis János elnök
észrevételezte, hogy a sok idõs és sok idõs ember és a szanatóriumba érkezõ betegek miatt
alacsony padlóvázas jármûvek közlekedtetésére volna szükség.

A  4. napirendi ponthoz:  2009. január 1-tõl a teljes árú menetjegy elõvételben 190.-, a buszon
220.-, az összvonalas havi 4470.-,a tanuló negyedéves 1175.- míg a nyugdíjas negyedéves
3.935 Ft.

Az 5. napirendi ponthoz:  a  kukaürítés 120 l edény esetén 318.- Ft-ra változik.

A 6.-os napirendi ponthoz: a kéményseprési díj egyedi kéménynél szilárd tüzelés  esetén 625.-,
míg gáztüzelés esetén 1075.- Ft

A 7-es napirendi ponthoz: az egyes sírhelyek megváltási ára a balfi köztemetõben: út mellett  20.000.-
más helyen 15.000.-, urnahely  2500.-

A részletes információk a szolgáltatóknál és Sopron MJ. Város Önkormányzatának honlapján
olvashatók.
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Január  22-én ünnepeltük – mint már évek óta -
Balfon a Magyar Kultúra Napját. Minden évben
igyekszünk a kultúra egy-egy más szeletének
helyet, megmutatkozási lehetõséget biztosítani.

Ebben az évben Cseh Gabriella
tûzzománc- és Papp József
keramikusmûvész állította ki
munkáit.
A Himnuszt H. Nagy Cecília
elõadásában hallhatták a
megjelentek, majd Németh Éva
fõtanácsos, Sopron MJ. Város

kulturális szakreferense mondta el azt az ünnepi
beszédet, mely korábban a város hivatalos
ünnepségén, a Kölcsey szobornál elhangzott. A
továbbiakban a házigazda, Huszár László
beszélt az ünnep jelentõségérõl, megköszönve
mindazok segítségét, akik a kultúra ügyének
fontosságát érzik és támogatják.
Ezután került sor a mûvészházaspár

kiállításának megnyitójára,
melyet ezúttal rendhagyó
módon Cseh Gabriella vállalt.
Nem csak a mód volt
rendhagyó, hanem maga a
mondandó is, hiszen a
megszokottól eltérõen ezúttal

nem az itt látható mûvekrõl esett szó, sokkal
inkább érzésekrõl és gondolatokról, egy-egy
népdal és vers segítségével.
Fertõi Lajos, a Weninger Pincészet cégvezetõje
a borászatról, bor és mûvészet kapcsolatáról
beszélt , mintegy elõkészítve a borkóstoló
hangulatát.
Ezt követõen Kocsis János, önkormányzati
képviselõ, Sopron-Balf Településrészi
Önkormányzatának elnöke köszöntötte virággal
és borral a kiállító mûvészházaspárt. Papp
József viszonzásul egy szép kerámiát
ajándékozott Balfnak, melyet Huszár Lászlóné,
a mûv. ház vezetõje és Kocsis János közösen
vettek át.
Az este jó hangulatú beszélgetéssel, a kiállított
tárgyak megtekintésével és nem utolsó sorban
a kitûnõ Weninger borok kóstolgatásával zárult.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a
városban és környéken ezen a
napon zajló sok-sok rendezvény
ellenére szép számú közönség –
balfiak és soproniak – tisztelték
meg a Magyar Kultúra Napját és
a mûvészeket jelenlétükkel.
(A kiállítás február 6-ig látható, hétfõ

naponta 15-17 óráig a mûv. házban.)

A Magyar Kultúra Napja K ö s z ö n e t
Elmaradt egy véletlen folytán – most pótoljuk:
köszönjük Bognár Sándornak azt a nagy
mennyiségû nádszövetet, amit a Betlehem
elkészítéséhez adott.

******
Kóczán Zoltán, önkormányzati képviselõ,
frakcióvezetõ képviselõi keretébõl 60.000.-
forinttal támogatta a József Attila Mûvelõdési
Házat. A pénzbõl – melyet a Pro Kultúra
Nonprofit Kft. még megtoldott, egy korszerû
számítógépet vásároltunk a nyilvános internet
eléréshez. Köszönet érte.

Már csak az utolsó simítások vannak hátra és
birtokba vehetjük az igényes felújítást követõen
a volt Polgármesteri Hivatal Kirendeltség, azaz
(2008 januárja óta) a József Attila Mûvelõdési
Ház bal szárnyát. Az átalakítás költségeit a
korábbi megállapodások alapján Sopron MJ.
Város Önkormányzata finanszírozta, a
kivitelezést végrehajtotta és  koordinálta Horváth
Ferenc balfi építési vállalkozó.
A felújított és átalakított épületrészben a
használaton kívüli mosdók helyén büfét
alakítottunk ki mely nagyobb rendezvényeken is
képes kulturált kiszolgálást biztosítani, a két volt
kis irodát összenyitottuk, ez többfunkciós
helyiség lesz. Itt kap helyet a mûvelõdési ház
irodája, mely egyben tanácsteremként is szolgál.
(Itt tarthatják a hivatalos és civil szervezetek
gyûléseiket, ebben a helyiségben fogadhatja az
ügyfeleket  a falugazdász, az állatorvosi
fogadóóra színhelye lehet, de szükség szerint
kiscsoportos tanfolyamokra, foglalkozásokra is
alkalmas.) Az egykori tanácsteremben kap helyet
a Balf XX. századi történetét bemutató állandó
kiállítás (a Holocaust Dokumentációs Központ
és az Emlékezés Közalapítvány jóvoltából),
továbbá itt mûködik a következõkben is – immár
korszerû körülmények között a Balfi
Adománykönyvtár.
Az épületrészben továbbra is helyet kap a
soproni Széchenyi István Városi Könyvtár
Fiókkönyvtára.
A felújítást követõen még néhány hétre szükség
van az összes helyiség berendezéshez, illetve
az Adománykönyvtár újrakatalogizálásához,
ezért terveink szerint fokozatosan, február
közepéig veheti birtokába a közönség a megújult
épületrészt.

Az utolsó simítások

 
 ******Nagylelkû adományozó volt Tóth úr, aki egy

kifogástalan állapotban lévõ nagyméretú
televíziókészüléket adott állvánnyal együtt a
mûvelõdési háznak.A készüléket a balfi Ifjúsági
Klub kapta meg, mindenki nagy örömére.
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Bal fon
Mint valamely poros Krúdy novellából régrõl itt felejtett kopott kártyafigura, kóbor madárijesztõ,
álombél ködlovag: - úgy bolyongott pókhálós-álmatagon szemlélõdve Balfon bizonyos Buday a
Rudolf, a keresõ a stalker, kinek régelporladt õsei (állítólag) valamely nagyon régi, öreg keráltól
kapták kutyabõrüket, ott valahol messze, ahol az ég és a föld, a Zagyva és a Tarna összveér… A
nyakas Jászországból, Apponyi gróf pátriájából hozta õt néminemû és czifranevû derékfájós
betegsége minden esztendõben ide, hogy testi-lelki bajaira gyógyírt leljen a balfi gyógyvizek és
boritalok által…
A mohos kõmederben elfutó patak fölött, az oroszlánfejes kõhídon megállva elmerengett, vajon
miért állanak meg az emberek minden oroszlánfejes kõhídon, kõhidakon, fahidakon és miért nézik
a semmivel nem törõdõ vizek örök játékát olyan másra gondoló szemmel miközben a fakó-rozsdaszín
falevelek mindent feladó-megadó kábulatban sodródnak az enyészet felé. Talán mert a HÍD
kemény…. A túlpart nem ígéret. Talán mert a híd: kötél, korlát, mankó a zavaros víz fölött, amelyen
átkelve magunk mögött tudhatjuk testi-lelki bajainkat. Talán, talán B. Rudolf jászi utazó, a sánta
dervis tisztelettel biccentett a vizek szellemei és szentjei felé, majd a fák felé fordult a figyelme, akik
Világfa-tudatuk teljességében büszkén, rendezett rendetlenségben, a szépség különlegességével
állottak a parkokban, udvarokban és temetõkben. Buday a Rudolf tisztelte s talán ösmerte a fákat,
a koldusoktól kezdve a parasztokon, szõlõmunkásokon át a köznemeseken keresztül az
arisztokratákig; sõt a gyalogbodza, az útszéli akác, a parlagias vadkörte vagy a hét szilvafa közelebb
volt, mélyebben gyökeredzett lelkében, mint a magamutogató atlaszcédrus, amely (nem úgy, mint
ama magányos)  nem áll Libanon hegyén önmaga teljességének világsajdító allegóriájaként.  Ám
itt van a Gledícsia, Krisztustövis, Zsidótakony, a balfi temetõhöz vezetõ úton, az utolsó úton a
sírokhoz, amelyekre nincs felírva Szerb Antalnak azon mondata: „120 év múlva kinyílok”… Geldícsia,
Krisztustövis, Zsidótakony… - átkozott szent út…
Az öreg házak is mintha összébb húzódnának, csak a kertek tarka zöldje és a halhatatlanságig
elnyújtózó messzeség old B. Rudolf nyomasztó lelkületén…
És a Borok… A balfi borvidék legendává nemesülõ borai, borászai, pincéi, bormérõ helyei. A kapuk
fölött bólogató nemzeti színû szalaggal általkötött bokréták B. Rudolf tudomása szerént mindezidáig
mindenütt igazi jó magyar  boroknak adták hírét a Balfon általmenõ szomjazóknak, lett légyen az
lengyel, osztrák, szlovák, német, horvát vagy cseh utazó.
Hõsünk szerette, kedvelte, kereste, figyelte ezeknek a pogány szentélyeknek az ízét, zamatát,bukéját,
füstjét, zaját és mély csendjét – az öszvegyûlt pogány szentek, szent pogányok egyszerû okosságait
és okos egyszerûségeit. - Van valami ezekben a helyekben – mondotta félhangosan – van valami
„meditációs szakralitás”. Ezek a borok hasonlelkûvé gyúrják eme soknemzetiségû vidéket valamiféle
csakazértis magyarrá, úgy hogy mindeközben mindenki büszkén õrizheti meg anyanyelvét, szokásait,
hagyományait.
A magyar puszta, a bugaci pásztorok legendás növénye, az árvalányhaj nem véletlenül terem a
fertõrákosi kõfejtõ feletti réten… Európában ez a legnyugatibb termõhelye, mert – barátaim az
Úrban – ez magyar föld- Nem kis dolog ez, jó Uraim…
Ha az országban is olyan egyetértés lenne ember és ember között, aminõ Balfon van, akkor –
bizony mondom Néktek – elõbbre állna nemzetünk.
Tegyünk érte, hogy így legyen.                                                                                   Budai Rudolf

Alattyániából

A  V E N D É G  S Z E M É V E L

A szerzõ, Budai Rudolf a szanatórium lakója volt néhány hétig. Személyesen akkor találkoztunk
elõször, amikor az a balfi Betlehem elkészítésével foglalkoztunk, õ pedig körülnézett, sétált Balfon.
Késõbb aztán beszélgettünk is néhány szót. Többek között újságunkról. Ezután juttatta el hozzám
írását, amit örömmel teszünk közzé, mert nem csak jó  tollú íróról vall, de számunkra érdekes az is,
hogy látja, érzi, közvetíti kis településünk jelenét az irodalom eszközeivel egy kedves vendégünk,
akinek szûkebb hazájában  ismert  kulturális-közéleti tevékenysége, hiszen alapító tagja az alattyáni
(Jászsági község, mintegy 2500 lakossal)  Helytörténeti Egyesületnek, õk már állandó helytörténeti
kiállítással is büszkélkedhetnek! (A szerk.)
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(Zsuzsa)

FEBRUÁR
BÖJTELÕ HAVA

TÉLUTÓ

JÉGBONTÓ HAVA

Február 1. A köztársaság napja
Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja, Vizes élõhelyek világnapja
Vallási eredetû jeles nap. Ilyenkor a katolikus emberek gyertyát visznek a templomba, ahol azt a pap
megszenteli. Innen ered a nap neve is: gyertyaszentelõ. A szentelt gyertyának gyógyító és mágikus
erõt tulajdonítanak. Ezt a gyertyát gyújtják meg keresztelõkor, súlyos beteg és halott mellett. Ez a
nap idõjárás- és termésjósló nap is. Úgy vélik, hogy ha ilyenkor jó idõ van, akkor késõn tavaszodik.
A néphit szerint ekkor a medve felébred téli álmából, kijön a barlangjából. Ha meglátja az árnyékát,
akkor visszabújik és még legalább 40 napig tart a hideg.
1996. óta ezen a napon szerte a világon felhívják az emberek figyelmét a vizek és vízpartok
élõvilágának értékeire.
Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspököt mindenfajta torokbetegség gyógyítójának tartották A legenda szerint
megmentette egy özvegyasszony fiát, aki halszálkát nyelt. Az asszony hálából ételt és gyertyát vitt a
püspöknek. Ennek emlékére szokás a Balázs áldás vagy balázsolás. Ilyenkor a katolikus pap a
hívõk álla alá keresztbe tett gyertyát tart, és imát mond.
Február 4. Rákellenes világnap
Február. 6. Dorottya napja
Idõjósló nap. Régi népi megfigyelés szerint: Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja. Ha Dorottya napján
fagy, akkor Julianna napjára (február 16.) megenyhül az idõ.
Február 11. A betegek világnapja
A legenda szerint közel 150 éve, február 11-én a franciaországi Lourdes-ban megjelent a Szûzanya
egy 14 éves francia lánynak és meggyógyította. Azóta sok beteg zarándokol ide, hogy a Szûzanya
segítségét kérje gyógyulásához. II. János Pál pápa javaslatára lett ez a nap a betegek világnapja.
Február 14. Bálint, Valentin napja
Számos helyen az elsõ tavaszi napként tartják számon ezt a napot. Új szokás is meghonosodott
nálunk, amit Angliából vettünk át, miszerint ezen a napon apró ajándékokkal kedveskednek az
emberek a szeretteiknek. A néphit szerint ez a legalkalmasabb nap a tyúkültetésre. Ha ekkor teszik
a kotlós alá a tojásokat, akkor 21 nap múlva kikelnek a tojásokból a kiscsibék.
Február 16. Julianna napja
Általában e naptól az idõ melegebbre fordulását várják. Ha azonban havazik, azt mondják: Julianna
megrázza a dunnáját.
Február 19. Zsuzsanna napja
E napon a pacsirta viselkedésébõl következtetnek az idõjárásra. Ha megszólal, közeledik a tavasz,
ha alacsonyan repül, tovább tart a hideg.
Február 21./22. Halak hava
Február 24. Mátyás napja
Ha Zsuzsanna nem vitte el a havat és a jeget, ez a feladat Mátyásra hárul, ezért is hívják jégtörõ
Mátyásnak. A százesztendõs kalendárium szerint: Mátyás a szûre ujjából ereszti ki a tavaszt.
A februári idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
Ha a kakas gyertyaszentelõkor nem ihatik vizecskét, György napkor az ökör nem ehetik füvecskét.
Gyertyaszentelõre lovacska, sok esõ lesz tavaszra.
Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.

Sarkady Sándor:

F a r s a n g

Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járják a bolondját:
Dínomdánom, vigalom –
Nincs a táncra tilalom!

Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot:
Takarodjon el a tél –
Örvendezzen aki él!
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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

Itt levágandó
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2009-ben 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 2008. 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 2008. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges
adatokkal ellátott borítékot 2009. 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!

1

%
Itt levágandó!

M i ndenk inek !

 Utolsó 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, akármibõl
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!



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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Advent az oviban
A Karácsonyt megelõzõ hetek igazán mozgalmasan teltek
Nálunk. December 1.-re készen állt az adventi koszorú, az
adventi naptár, a betlehemi falu, a kis Jézus jászla, amelyek
elkészítésében kicsik és nagyon maguk is sokat
segédkeztek. Fontos kellékek ezek, amelyek többet
jelentenek puszta dekorációnál: a gyermekek számára az
idõ múlását jelképezik. Sokkal könnyebb a visszaszámlálás
ezek segítségével, hiszen a gyermekeknek a naptár és az
óra még nem sokat mond. Advent a lecsendesedés, a
megnyugvás idõszaka kellene, hogy legyen. Ha a minket
körülvevõ világban nem is igazán valósul ez meg, a mi kis
óvodai életünkben próbáltuk ennek jegyében megélni az
ünnep elõtti heteket. A gyertyafényt körülülve nap, mint nap

alkalmat teremtettünk a beszélgetésre. Minden kisgyermek elmondhatta, ami a lelkébõl
kikívánkozott, legyen az otthoni, vagy éppen óvodai élmény. Ovisaink nagyon várták a Mikulás érkezését,
aki december 5-én kopogtatott ajtónkon. A hozzá szóló verseket, mondókákat, dalokat lelkesen adták elõ
kicsik és nagyok, cserébe õ csomagokat osztott hatalmas zsákjából. December 7-én Mikulás délutánon
vehettek részt a falu gyermekei –köztük óvodásaink- a József Attila Mûvelõdési Házban, ahol mindenféle

érdekességet barkácsolhattak az óvónõk és a tanítónõk
segítségével.
Hagyományainkhoz híven idén is családi napot rendeztünk
az óvodában, amely a karácsonyi készülõdés jegyében telt.
Erre a szombati délelõttre szeretettel vártunk minden
anyukát, apukát, nagymamit, nagypapit, tesót, akik szép
számban meg is jelentek. De ott voltak tavalyi
nagycsoportosaink is. Kezük nyomán szebbnél szebb
ajándékkísérõk, papírdíszek, papírtányérok, csillogó füzérek
születtek, amelyek reméljük segítettek a karácsonyi
hangulat megteremtésében, és még színesebbé tették a
családi ünnepet. Betlehemi falunkban egyre több gyertya

égett, nõtt a világosság, s ezzel együtt elérkezett az utolsó hét. Felnõttek és gyerekek egyre nagyobb
és nagyobb izgalommal készülõdtek. Karácsonyi dalok énekelgetése, hallgatása közben készültek

az ajándékba szánt angyalkák, a gyerekek meglepetései,
amelyet õk tehettek az otthoni karácsonyfa alá. A közösen
kiszaggatott és kidíszített mézeskalács illata, a
csoportszoba díszei, mind-mind arról árulkodtak, hogy már
nem kell sokat várni az ünnepre.
December 18-án reggel mindkét csoportban feldíszített
fenyõfa várta teljes pompájában a gyerekeket. (Köszönjük
a kedves angyalkáknak, akik ezt lehetõvé tették!) Az
ünneplõbe öltözött kislányok és kisfiúk nem gyõzték
kérdezgetni: Mikor jön a Jézuska? Mit fog hozni?
Késõbb aztán csillogó szemmel bontogatták az új játékokat,
amelyeket persze gyorsan ki is próbáltak. Sajnos talán ez
az a délelõtt az évben, amely a leggyorsabban eltelik, pedig

mennyit várunk és készülünk rá! De szerencsére az igazi ünnep ekkor még elõttünk állt.
Pénteken elbúcsúztunk egymástól, s bár két hétig nem találkoztunk, január 5-én a karácsonyfák
még mindig álltak a csoportszobákban, s a távolodó ünnep meghittségét, emlékét még pár napig
felidézték számunkra!

-Voloscsuk Míra-


