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X.  é v f o l y a m   12.  s z á m ,  2 0 0 9. december

WiKV

A  t a r t a l o m b ó l :

BALFI HÍREK
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N e m  s i r a t l a k  2 0 0 9 !
Ez az év a legtöbbünknek a veszteségek éve volt. Ha személyes akarok lenni, legnehezebb két közeli barát
és két közeli rokon elvesztése volt , ez érintett a legfájdalmasabban – ifjúságom, ifjúságunk egy darabja tûnt
el végleg a múltban. De ha végiglapozzák az újságot, Balf emberi veszteségeit, azok mindnyájunk veszteségei.
Legtöbbünk számára a hétköznapi életben is súlyos hiátusokat hozott 2009, még akkor is, ha az országnak
erre a vidékére talán kisebb mértékben hatott a hazai és világgazdasági válság. Talán azért, mert itt még
voltak tartalékaink. Ezek a tartalékok mára csak emberi-erkölcsi tartás formájában léteznek, ha léteznek…
De ez fontosabb, mint a bankbetét, vagy aranyfedezet, mert cselekvõképességünk záloga.
2010 küszöbén mit is mondhatnék: bizonyosan a változások éve lesz, minden értelemben. Talán helyükre
kerülnek olyan fogalmak, mint tisztesség, szabadság. Ez utóbbi talán a legfontosabb, de korántsem azonos
a „mindent szabad” gondolatával. „Szabadság, te szülj nekem rendet…” – mondja a költõ és igaza van. A
kukagyújtogatás, a közpénzek elsíbolása, a fejlõdés kapuinak bezárása, az erõszakra és diszkriminálásra
bujtogatás nem visz sehova, legfeljebb mélyebbre. Hagyományainkat, identitásunkat csak úgy õrizhetjük
meg, ha pontosan tudjuk helyünket, súlyunkat, a világban, értékeinkre büszkék vagyunk, hibáinkat ismerjük
és beismerjük. Magyarságunk és európaiságunk  évezredes összefüggése adott.
2010! Legyél kegyesebb hozzánk: adjál hitet a jövõre, adjál erõt a jelenre, és adjál észt a múlthoz…
Mindenkinek boldogabb évet kívánok, Juhász Ferenc szavaival: „… én úgy hiszek az emberi csodában…”

(Huszár László)

E m l é k n a p  B a l f o n

K i b õ v í t e t t  s z á m !

Advent, Mikulás és sok minden más
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Részönkormányzati hírek

Kedves Karácsony!
Ma már a hó is elmarad – tisztasága rövid idõre sem lesz takaró. Emlékezem – hópelyhek szárnyaira. Az
igazi karácsonyra, a lélek karácsonyára. Apám simogató kezére – „…jaj de szép a karácsonyfa…” dallamára,
testvérem tágra nyílt szemére, és a hópelyhek szárnyán, a hópelyhek szárnyain dalol az emlékezet. Kedves
Karácsonyt! (HNC)

Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. december 9-én, szerdán tartotta rendes ülését Kocsis János elnökletével a
József A. Mûvelõdési Házban. Az ülésen a polgármesteri hivatal részérérõl megjelent Horváthné Seregély Jolán ov, Palotai
György ov, Nagy István városi fõkönyvelõ, valamint a Kisalföld Volán soproni személyszállítási üzletág vezetõje, Bális Judit.
Mindnyájan tájékoztatták a testületet az egyes – rájuk vonatkozó – napirendi pontokkal kapcsolatos kérdésekrõl.
1.Elõterjesztés az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) – A
korábbiakhoz képest változást nem jelent, a testület az elõterjesztést 6:0 arányban megszavazta.
2. Elõterjesztés a helyi iparûzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) Szintén formai változás,
a testület az elõterjesztést támogatta. (6:0)
3.Elõterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) A
testület az elõterjesztés 5 igen, egy nem szavazattal támogatta.
4.Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
6 igen, 0 nem.
5.Elõterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról: 6 igen.
6.Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 42/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról (rendeletalkotás) 6:0 igen. Az elõterjesztés mintegy 5%-os áremelkedést javasol. Nagy Balázs felvetette, elõfordul,
hogy a szolgáltatás csak formális. Horváthné Seregély Jolán ov. asszony ígérte, hogy erre fokozottan figyelnek.
7.Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezés helyi szabályairól szóló 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás) 6:0 igen. Itt egy adminisztrációs hibára derült fény a sírhely-árakkal kapcsolatban. Ezek nem változnak.
8.Elõterjesztés Sopron fizetõ parkolásáról szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet hatályon kívül helyezésérõl és új rendelet
megalkotásáról (rendeletalkotás) 6:0 igen. A módosításnak formai okai vannak: január 1-tõl a Petõfi-téri mélygarázs is belép a
körbe, nappali óradíja 150.-Ft lesz, valamint növekszik a „fizetõs” utcák száma is.
9.Elõterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 6 igen 0 nem. Az emelkedés mértéke 4%, amennyiben egy új kukásautó beszerzése
is sorra kerülne, 8%.
10.Elõterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és - tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási
feltételekrõl szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 6:0 arányban a testület az
elõterjesztést megszavazta. Itt átlagosan 4,1%-os áremelkedés indokolt.
11.Elõterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendeletalkotás) Bális Judit, a Kisalföld Volán soproni személyszállítási üzletág vezetõje tájékoztatta a jelenlévõket a díjtételek
emelkedésének szükségességét indokolva, majd válaszolt a felmerülõ kérdésekre. Horváth Ferenc a reggeli (iskolakezdés)
járatok zsúfoltságát vetette fel és a délutáni járat visszaindulásának idõpontját említette, ugyanis Sopronban az iskolából
kijövõ gyerekeknek majdnem egy órát kell várakozniuk, hogy a 14-es járatra fel tudjanak szállni. Bális Judit válaszában elmondta,
hogy jelenleg több autóbusz a reggeli órákban nem áll rendelkezésre.  Lezajlott egy utasszámlálás, aminek eredménye még
nem publikus, ennek tükrében lehetséges átcsoportosítás. Horváthné Seregély Jolán ov. asszony tájékoztatta a testületet,
hogy vizsgálják annak lehetõségét, hogy a helyközi járatokat is helyi járatként lehessen igénybe venni Sopron-Balf-Sopron
viszonylatban. Kocsis János kérdésére, mely az autóbuszöblökre és várókra vonatkozott, Horváthné Seregély Jolán ov. elmondta,
a pályázat lezárult, 2010 elsõ negyedévében elindulhatnak a kivitelezési munkák. A testület az elõterjesztést 6:0 arányban a B
változatot elfogadta. Az elõterjesztés szerint az autóbuszjegy elõvételben 240.-, a buszon vásárolva 280.-, a teljesárú havi
bérlet 5480.-, a tanulóhavi 490.-, a nyugdíjas havi 1740.- lesz.
12.Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról
(rendeletalkotás) Ez a módosítás technikai jellegû, a tényszámokhoz igazítja a költségvetést.  A testület az elõterjesztés 6 igen,
0 nem szavazattal elfogadta.
13.Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérõl (rendeletalkotás) Nagy István városi
fõkönyvelõ elmondta: a költségvetés fõ számai a szinten tartásról szólnak, az önkormányzati támogatások nem változnak, ám
az intézmények a csökkenõ állami finanszírozás mellett fokozott takarékosságra kényszerülnek. A fejlesztésekre mintegy 600
millióval kevesebb jut. Ami a balfiakat közvetlenül érinti, az elõterjesztés szerint a részönkormányzat kerete a tavalyihoz hasonlóan
2 millió forint marad. Foki Gábor észrevételezte, hogy csökkentek a pályázati önrészek is, ami a pályázati lehetõségek
csökkenéséhez vezet, továbbá csökkentek az önkormányzati pályázatok keretei is. Nagy István elmondta még, hogy a válságnak
nincs vége, bár a bankok képességei javultak, a hitel kihelyezési készség csökkent. Mivel az országgyûlés a központi költségvetés
számait módosította, valószínûleg a normatív támogatások változása miatt a költségvetést  még módosítani kell. A tavaly
felvett 7 Mrd forintból 2010-re maradt 2 Mrd forint a már megkezdett ( pl, tervezési-engedélyeztetési szakaszban lévõ)
beruházásokra fordítódik. Az elõterjesztést a testület 6.0 arányban megszavazta.
14.Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2010. év I. félévi munkatervérõl. Az elõterjesztés két ülésnapot
tervez, szükség esetén rendkívüli ülés összehívását teszi lehetõvé. A részönkormányzat az elõterjesztést ellenszavazat nélkül
elfogadta.
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Reichardt Mihály
tanár

búcsúztatójához
Misi bácsi 2009. november 27.-én, életének 86.
évében meghalt. Balfon a Fürdõkápolnában, az
Úr oltáránál, szentmisével veszünk búcsút tõle,
mert temetése Várpalotán lesz.
Balfra csak nyugdíjba vonulása után költöztek
Kató nénivel, de ezután még tanítottak
Kópházán és Balfon is. Misi bácsi segített a
gyerekeknek, ha kellett korrepetált, vagy
németet tanított.
A tanár általában nagy örökséget hagy, hiszen
sok gyermeke van. Misi bácsi a tudáson kívül
becsületes – lelkiismeretes – szorgalmas - és
szeretetreméltó példaértékét is örökségül
hagyta.
Diákjai és a kisbalfi lakókörnyezete szerette
kedvességéért, hiszen nagyothallása ellenére
senkit sem került ki pár barátságos, jó szó nélkül.
Halála elõtt két héttel volt az elsõ összeesése:
mellette a leesett virsli, melyet ebédjébõl a
szomszéd kutyával akart megosztani.
Kedves hangjára, mindig udvarias és
tiszteletreméltó modorára sokáig emlékezünk
majd.
A Szent István templom közösségéhez tartozott,
Kisbalfról oda könnyebb volt eljutnia.
Felkészülten – a betegek szentségével
megerõsítve - indult az Örök hazába.
S mi hisszük, hogy az igazak lelke Isten kezében
van.

Csukovits Györgyné

Amit nagyon szeretnénk, azt közös erõvel meg
tudjuk valósítani. Így történt ez a Balfi Hírekben
közzétett felhívás nyomán. Megvásároltuk az
elektromos zongorát, közös erõvel. Hiszem és
tudom, hogy a hangszer a kultúrház és a Balfi
Kórus életében jelentõs szerepet tölt majd be.
Elsõ alkalommal - terveink szerint – a Magyar
Kultúra Napján szólal meg a  nyilvánosság
elõtt.
A Hemingway típusú zongora eredeti ára 180

ezer forint, ebbõl a MusicShopron Hangszerbolt
– az újságban megjelent hirdetés fejében –
tízezer forintot engedett. Így a hangszer ára az
adományokból, és a Balf Alapítvány
hozzájárulásából összejött.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a nemes ügyet támogatták, tudva azt,
hogy ma minden háztartásban helye van
minden forintnak…

Ács László 1000.-
Antal András 1000.-
Baader Erik 20000.-
Borsos Elek és Júlia 20000.-
Botka József 1000.-
Botka Krisztina 1000.-
Farkas Ibolya 1000.-
Floiger Jánosné 1000.-
Foki Gáborné 1000.-
Gáncs család 20000.-
Horváth Ilona 5000.-
Járóka Jenõné 1000.-
Kosztián Gáborné 1000.-
Lukács Ernõ 2000.-
Lukács Ferenc 1000.-
Mihalik Tamás 2000.-
Nyúl Sándorné 1000.-
Salamon Ernõné 1000.-
Steiner Jánosné 1000.-
Szabó Edit 500.-
Szántó József 5000.-
Terei Miklósné 1000.-
Tóbi Csaba és családja. 5000.-
Tóbi Gáborné 1000.-
Varga Endréné 2000.-
Varga Ottóné 1000.-

forinttal segített. Ez összesen 97.500.- Ft, melyet
a Balf Alapítvány 72.500.- forinttal kiegészített.

“ A  f e k e t e
z o n g o r a ”
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Második alkalommal került sor a balfi  József Attila Mûvelõdési Házban  EMLÉKNAP-ra, melyet a tavalyihoz
hasonlóan a balfi kényszermunkatábor megalakításának dátumához

kötõdik. Hatvanöt éve jött létre az Ostwall építésére szánt
embertelen tábor, ahol, - a környéket is beleértve –
mintegy 8000 munkaszolgálatos lelte halálát, elsõsorban
a körülmények és a kegyetlen bánásmód következtében,
de sokakat a menekülés utolsó perceiben – teljesen
értelmetlenül – kivégeztek.
A 2007-ben átadott Nemzeti Emlékhely és az ehhez
szorosan kapcsolódó, kibõvült és megújult állandó kiállítás
méltó keretet nyújt a megemlékezéshez.
Az emléknapot prof.dr. Botos János a Budapesti
Holokauszt Intézet igazgatója nyitotta meg, majd kulturális
program következett a Gymnazium der Diözese
Eisenstadt diákjainak (Benedikt Graf, Melissa
Himmelbauer, Elisabeth Hergovich), valamint eisenstadti
fõiskolások közremûködésével. A magyar diákok is
képviseltették magukat (a Berzsenyi D. Evangélikus
Líceum részérõl Martonosi Boglárka és Führer Krisztina,

a Vas-Villamossági Szakközépiskola részérõl Zsellér Mariann, Szép Marianna, Polgár Sándor) Köszönet
érte nekik, valamint a felkészítõknek és az iskolák igazgatóinak.
Ezután nyitotta meg az megújult, kibõvült kiállítást prof. dr. Albert Levente, a NYME általános rektorhelyettese,
akinek megnyitó beszédét teljes egészében itt idézzük:

Tisztelettel köszöntöm Önöket a balfi háborús kényszermunka áldozatainak
emlékét õrzõ, kibõvített állandó dokumentációs kiállítás avatásán!
Köszönöm a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete és a Budapesti
Holokauszt Intézet meghívását. Megtisztelés számomra, hogy én nyithatom meg
a kibõvített állandó kiállítást.
Engedjék meg, hogy tolmácsoljam Prof. Dr. Faragó Sándornak, a Nyugat-
magyarországi Egyetem rektorának üdvözletét. A rektor urat hivatalos
elfoglaltsága meggátolja abban, hogy személyesen jelen legyen, de illõnek és
fontosnak tartotta, hogy kegyeletét és fõhajtását a mártírok emléke elõtt egy, az
emlékmûvön elhelyezendõ koszorúval is kifejezze.
A második világháború végén, 1944. december 4. és 1945. március 31. között
az NSDAP és az SS felügyeletével a soproni vidék egyik legnagyobb erõdítõ
munkatáborát hozták létre Balfon. A munkatábor létesítését semmilyen hadászati,
stratégiai cél, vagy ok nem indokolta. Az ide hurcolt zsidó és keresztény
kényszermunkásokkal, munkaszolgálatosokkal és más foglyokkal az akkori
német-magyar határvidéken felépíttetni kívánt Südostwall (Délkeleti Fal)
erõdrendszer - az utolsó védvonal - megépítése teljesen értelmetlen volt. Egyetlen
magyarázata lehet: a világháború biztos elvesztésének tudatában a németek az
elhurcoltak ellen akartak háborút nyerni, megakarták nyerni a gyûlölet háborúját.
A téli kényszermunka idején Balfon és a környezõ településeken közel nyolcezer
munkaszolgálatos, nõi és férfi kényszermunkás halt bele a brutális hajszába, a
betegségekbe, vagy esett áldozatul az SS kivégzõ osztagainak.
Súlyos veszteség érte a magyar szellemi életet is. Megölték a magyar tudomány

és kultúra huszonegy jeles személyiségét, köztük Szerb Antal írót, irodalomtörténészt, Sárközi György költõt és Halász
Gábor esztétát. Milyen kiáltó ellentét feszül élethitvallásuk, szakmai teljesítményük és tragikus sorsuk között! Szerb
Antalt, akitõl nemzedékek tanulták és tanulják ma is a magyar- és a világirodalom történetét, agyonverték. Halász
Gábort, akinek fõmûve “Az értelem keresése” címet viseli, megölte az éhség, a szenvedés és a tífusz. Sárközy György
pedig, aki verseskötetének a “ Higgy a csodában” címet adta, éhen halt.
Mártíromságuk megalázó képtelenség!
A tragédiákat, a mártíriumot, a vészkorszakot “amikor vért könnyeztek a fellegek”, az utókor Balfon és környékén is
emlékezetében tartja, kegyelete tárgyiasult formákban is megmutatkozik. Baál Sém Tov szellemében õrizni kell a
lángot. Szerinte “A felejtés számûzetés. Az emlékezés szabadulás”.
A Balfon és környékén legyilkolt zsidó áldozatok emlékére 1948-ban amerikai adományokból emlékmûvet emeltek.
Ezt követte 1968-ban a Szerb Antal tiszteletére avatott szoborkompozíció, melyet vandál kezek 2005-ben

EMLÉKNAP ÉS KIÁLLÍTÁS MEGNYÍTÓ
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megcsonkítottak. 2007-ben a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
tudományos munkatársai Dr. Szita Szabolcs vezetõ történész irányításával pályázatot dolgoztak ki új nemzeti irodalmi-
történelmi emlékhely kialakítására. Az emlékhely létrehozását a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete és Sopron
városa, több jeles osztrák személyiség tevékenyen támogatta. Kutas László szobrász, Winkler Barnabás építész
közös mûvét 2008. július 4-én avatták fel. A folytonosság szép szimbóluma, hogy az 1968-ban létesített emlékmû
megmaradt részeit felhasználták az új emlékhely kialakításánál, a falba építették.
Az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány gondozásában állandó dokumentációs kiállítás nyílt a József Attila
Mûvelõdési Házban. 2008. december  4-én elsõ alkalommal került megrendezésre “Az erõdítõ kényszermunkások
emléknapja”. Az emléknap résztvevõi a balfi egykori kényszermunkatábor túlélõivel való találkozással, filmbemutatóval
és az “Aktív európai emlékezet” címû nemzetközi konferencia elõadásait tartalmazó kötet ismertetésével tisztelegtek
a munkatábor áldozatai elõtt.
A mai napon egy kibõvített állandó dokumentációs kiállítást vehetünk birtokunkba, amely egy gyalázatos kor gyalázatos
tetteire emlékeztet. Megrendítõ tanúság, emlékeztetõ, intõ jel.
A kiállítás megnyitója alkalom arra, hogy kifejezzük szolidaritásunkat a bûntelen
áldozatokkal, elhatárolódjunk azoktól az eszméktõl, amelyek a holokauszt borzalmaihoz vezettek és azoktól is, akik
ma tagadják, vagy relativizálják a holokauszt eseményeit.
A kiállítás nem csak a vészkorszak helyi áldozatának megörökítésére törekszik, de a nemzeti megbékélés szellemének
erõsítésére is. Ebben segítenek nekünk azok emlékei, akik a legnehezebb idõkben sem felejtették el emberségüket,
köztük Balf jeles polgárai, az embermentõ Wosinsky és Gyulassy családok tagjai. Rájuk Balfon az Embermentõk
Emlékmûve emlékeztet.
Emlékezni és emlékeztetni mindannyiunk kötelessége. Ez szabhat irányt, ez töltheti meg tartalommal az állandó
dokumentációs kiállítás jövõjét, amelyet egy fejlõdõ regionális, hazai és nemzetközi oktatási és nevelési szerepkörben
képzelek el. A kiállítás helye és helyszíne kell legyen a népirtás, az elnyomó és jogfosztó intézkedések, valamint ezek
történelmi háttere, összefüggései, elõ- és utótörténete feltárásának, dokumentálásának, széleskörû megismertetésének,
az áldozatok emléke ápolásának, az egyéni és közösségi emlékezet ébren tartásának, a tudományos kutatás és az
ismeretterjesztés célját szolgáló források gyûjtésének, hozzáférhetõvé tételének.
A hangsúlyt az ismeretközvetítésrõl a tanulói attitûdöket befolyásoló mozzanatokra és tevékenységekre, a személyes
döntésekre, a felelõsségvállalásra kell helyezni, növelve a kiállított és a jövõben itt gyûjtött tárgyak, ismeretek, adatok
motivációs erejét, többszólamú múltbeli tájékozódásra nevelve a fiatal nemzedéket. Foglalkozni kell fontos filozófiai,
etikai és lélektani kérdésekkel is.
Ily módon nem csak a múltat, de a jövõt is szolgáljuk: nem a gyûlöletre nevelünk, hanem azt mutatjuk meg, hogy a
gyûlölet mire képes.
A Nyugat-magyarországi Egyetem az európai rangú Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia jogutódja, mely
mind oktatóit, mind hallgatóit tekintve nyitott, nemzetközi intézmény volt. Máig ható szelleme egymás megértésére és
megsegítésére nevel, más népek tiszteletére tanít, a minõség jogán keresi a helyünket a népek között. Mindezt a
NYME küldetésének tekinti. Ezért ígérhetem meg felelõsen, hogy a régió szellemi központja, az Egyetem erkölcsi
gondozásába tartja továbbra is a nemzeti irodalmi-történelmi központot.
Nem csak szándékunk szerint, de az eddigi cselekvések ismeretében is nyugodtan kijelenthetem ezt Önök elõtt,
hiszen a BPK Szakmai Tanárképzõ Intézete, kiemelkedõen Dr. Szita Szabolcs tanár úr, már eddig is oroszlán részt
vállalt az emlékhely és a kiállítás létrehozásában és mûködtetésében. Biztos vagyok benne, hogy ezt a munkát az
Intézet jelen lévõ igazgatója és tanárai a jövõben is folytatni fogják.
Öröm számomra, hogy a mai esemény is nemzetközi jellegû. Köszöntöm az megemlékezõ ünnepség osztrák és
szlovák résztvevõit. Dicséretes, hogy az emlékmûsorban magyar és osztrák diákok közösen szerepelnek.
Hölgyeim és Uraim!
A mártírok emlékét megõrizzük, a borzalmakat nem feledjük. Reménységünk a jövõ korokra nézve csak az lehet, hogy
a mártírhalállal megkoronázott életek és mûvek kiengesztelõdést, békességet és megbocsátást hoznak az eljövendõ
nemzedékeknek. A 4000 kötetnyi könyvtárral, értékes, korhû dokumentumokkal kiegészült új kiállítás ezt a célt szolgálja.
Biztos vagyok benne, hogy Huszár László és neje mindennapi elkötelezett munkája minden látogatónak a jövõben is
közvetlen segítségére lesz.
Végezetül, ahogy az Írás Mondja: “A Hõsöknek áldassék emlékezete”.

A kiállítás megtekintését követõen riportfilm vetítése kezdõdött. Sárközi Mátyást (a Balfon mártírhalált halt
költõ fiával) kérdezte emlékeirõl, gondolatairól dr. Szita Szabolcs. Sárközi Mátyás erre az alkalomra küldött
levelét is felolvasta dr. Botos János.
A 2. Balfi Emléknap a temetõdombon, a Nemzeti Emlékhely megkoszorúzásával zárult. (HL)

Kedves Olvasóink!
Anyagtorlódás miatt jónéhány olyan esemény éppen csak megemlítésre került, vagy kimaradt, ami helyet érdemelt
volna még az újságban.  Elsõsorban a terjedelem, -  és az  ünnepek miatt elõre hozott lapzárta okán. Ígérjük, hogy
ezekre a dolgokra januári számunkban majd visszatérünk, addig látogassák honlapunkat!            (A szerkesztõ)



Szilveszter, Újév és Vízkereszt napja
Az év utolsó ünnepe, a Szilveszter

Szilveszter (latin eredetû) szó jelentése: erdei, erdõben élõ. A Gergely-naptár utolsó napja. Szent Szilveszter
pápa ünnepe, újév vigíliája (elõestéje). A szilveszteri szokások közös célja, hogy a következõ esztendõre
egészséget, bõséget, szerencsét, boldogságot varázsoljanak. Különösen fontos szerepet kapnak az e
naphoz kötõdõ zajkeltõ szokások; ezekkel az ártó, rontó erõk háztól való távoltartása a cél. Eszközei
igen változatosak, régebben karikás ostor, duda, csengõ, kolomp, manapság a petárda és a duda hivatott
elûzni a rontást. Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak az ételek. Leggyakrabban malacsült kerül
az asztalra, hiszen a négylevelû lóherét tartó malac az egyik legfontosabb szerencseszimbólum. Baromfit
nem lehetett enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben ajánlatos volt a malachús fogyasztása,
mert az kitúrja a szerencsét. Szemes terményeket is ajánlatos enni – babot, lencsét –, mert akkor sok
pénzük lesz a háziaknak. Sok vidéken rétest sütöttek, szintén az analógia jegyében – hosszúra nyúlik az
élet, mint a rétestészta. Szilveszterkor csakis gazdagságot hozó italt fogyasszunk. Erre más nem is
alkalmasabb mint a pezsgõ. Kezdetekben a pezsgõ csak az elit osztály által volt hozzájutható. Elsõként
az 1600-as években készítettek pezsgõt, Dom Perignon francia szerzetes borból véletlenül pezsgõt készített.
A rákövetkezõ években külön üvegekben erjesztették a pezsgõt, egy-egy üveg pezsgõ elkészítése évekbe
tellett. A legtöbb üveg a készítés alatt felrobban, ezért is volt csak a nemesek kiváltsága pezsgõt fogyasztani.
Nagy mennyiségû pezsgõ gyártásáról az 1850-es évekrõl maradtak fent írásos jegyzetek. Napjainkban
bárki hozzájuthat egy-egy üveg pezsgõhöz, ám a pezsgõ ennek ellenére megtartotta elõkelõ jellegét.

Újév

Az újévi szokások az idõk folyamán nem változtak, még mindig úgy tartják, az év elsõ napja döntõ
szerepet játszik abban, milyen szerencsénk lesz az új évben. Így semmit sem szabad ezen a napon kiadni
a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstõl, házi
viszálykodástól. Nõi munkatilalmi nap is volt, nem volt szabad mosni, varrni. Azt tartották, ha újév napja
reggelén az elsõ látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nõ, az szerencsétlenséget. Szokás volt kora
reggel friss vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsõnek mert vizet,
úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy
piros almát is tettek, ami szintén az egészség jelképe. A lányok gombócot fõztek, mindegyikbe egy-egy
férfinév került. Amelyik gombóc elõször feljött a víz felszínére, az jelezte a leendõ férj nevét.

Újévi köszöntõk:
Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendõ újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.

Ki barát volt, az maradjon,-
ki elindult, az haladjon.

Eldöcögött már az ó-év szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.

Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,
Búját-baját felejtsük el örökre.

Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.

S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.

Adjon Isten minden jót,
Vegye el mind a nem jót!

Mitõl félünk mentsen meg,
Amit várunk legyen meg

Ez Új Esztendõben!

Feldmanné Molnár Zsuzsa

6



Január 6. Vízkereszt

Háromkirályok: az Újév félidõ a karácsony és kiskarácsony – vízkereszt között. Ezt a napot azért hívják
kiskarácsonynak, mert a kereszténység elsõ idõszakában ezen a napon ünnepelték Jézus születését. Ezen
a napon leszedik az ünnepi, terített asztalt, lebontják a karácsonyfát. A háromkirály-járás, a vízszentelés
is ezen a napon történt. A szenteltvízbõl minden házban félretettek egy keveset, azzal hintették meg a
vetõmagot, a kutat, az istállót. Volt, ahol a pap és a kántor szentelte be a házat. A ház, az istálló ajtajára
krétával felírták a háromkirályok kezdõbetûit. Így a gonosz távolmaradt, nem bánthatta a ház lakóit, állatait.

Egészség-betegség
Tisztelt Olvasó!
Immár megint elmúlt egy Karácsony. Remélhetõleg
minden ember számára békében, nyugalomban,
lehetõleg finom falatokkal tele asztalnál (sajnos
tudjuk, hogy nem így van, de ezt kívánjuk), hitben
és szeretetben gazdagon tölthettük együtt az
ünnepek ünnepét a Karácsonyt. Nos, ez az ünnep
civilizált világunkban híres még a nagy evések
történeteirõl is, aminek következménye gyakran a
gyomorrontás. Ez egy tipikusan ünnepi betegség.
Amit elsõsorban a sok alkohol, az erõsen
fûszerezett nagyon zsíros ételek fogyasztásának
tudhatunk be. Ilyenkor a gyomor kímélése a
koplalás segíthet, amit aztán követhet a könnyû
ételek fogyasztása és a fokozatos visszatérés a
normális megszokott étrendhez.
Igyunk sok folyadékot (ásványvizet, nyugtató
teákat) kis adagonként. Nagyon jót tesz még a
frissen préselt zöldségital is. Minden nap
készítsünk egy pohár erõsítõ koktélt, almalébõl és
sárgarépalébõl. Ez egyben vitaminbomba is és
segít rendbe tenni az emésztõrendszerünket,
csökkenti a koleszterinszintet, köszönhetõen C és
E vitamin tartalmának. A nagy lakomák utáni kiváló
segítõ gyógyszerünk a fokhagyma. Ez megszünteti
az emésztési panaszokat, csökkenti a felfúvódás
érzését csökkenti a vér zsír és cukor tartalmát. Aki
nem szereti a kellemetlen szagát az készítsen
belõle ízletes levest. Egy nagy fej fokhagymát fél
óráig fõzünk sós vízben. Ha megfõtt turmixoljuk
le, szórjunk bele egy-két kávéskanál
petrezselymet, két evõkanál finommetéltet,
forraljuk össze és langyosra hûtve lassan
fogyasszuk el.
Az alkohol jó hangulatjavító, lazító hatású, de nincs
benne élelmi érték, ezen kívül emeli a vérnyomást.
Ha így ünnepek táján nem tudjuk elkerülni az
alkohol fogyasztást, akkor igyunk egy pohár jó
vörösbort ez jótékony hatású szervezetünkre a
benne található eglantin hatásának köszönhetõen.
Amennyiben mégis túllõttünk a célon, segíthet az
ún. másnaposság ellen valamilyen kénes gyógyvíz
is. Remélem mindannyiunknak sikerül minden
nagyobb baj nélkül átcsúszni a 2010-es Új Évbe,
amelyhez kívánok Önöknek megfontolt evést,
ivást, szebb, boldogabb Új Évet és Jövõt.

Üdvözlettel: Marika (nagyi)

Balf a Fertõtáj Világörökség
részeként, és ami még várható

Balf is mint a Fertõtáj Világörökség része érdekelt
abban, hogy a világörökségi helyszínek védettségét
szigorú jogszabályok szabályozzák. Ezért is bíznak
olyan sokan azt  ezt szabályozó jogszabály
megszületésében. Örvendetes módon hamarosan
az országgyûlés elé kerül a világörökségi törvény
tervezete. A törvény fontos eleme, hogy a
világörökségi helyszínekre kezelési tervet kell
készíteni, amely pontosan lefekteti, hogy milyen
helyrajzi számokra terjed ki a védettség, ott mit lehet
megtenni, és mit nem. Ha minden jól megy, akkor a
kedélyeket felborzoló szerencsi szalmaerõmûhöz
hasonló kezdeményezések nem fordulhatnak elõ a
jövõben. Újdonság, hogy mind a nyolc helyszínen
önálló világörökségi ügynökség jön létre, általában
két munkatárssal, akiket pályázaton választanak ki.
A jövõben ezen személyesítik meg az állam felé az
adott területet. Mindenért õk felelnek, egyeztetnek,
tárgyalnak és õk pályáznak hazai és uniós forrásokra.
A tervek szerint a központi költségvetésben
elkülönítenének egy összeget a világörökségi
helyszínek karbantartására, fejlesztésére. Ezt a
forrást nem fejpénzként osztanák ki, hanem pályázati
úton nyerhetnék el. “Tizenkilenc pontban foglaltuk
össze észrevételeinket” – fogalmazott Ivanics
Ferenc, a Fertõtáj Világörökség Magyar Tanácsa
Egyesület elnöke. Kifogásolták, hogy a tervezetben
nem szerepelt a kultúrtáj kifejezés, miközben a Fertõ
tó éppen ilyen megnevezéssel lett világörökség listás.
Véleménye szerint a több települést érintõ
helyszínekre - legalábbis részben - más
szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az egyetlen
értéket bemutatókra. Többen javasolják, hogy a
kezelõ szervezet ne ügynökség formájában
mûködjék - az ügynökség kifejezés egyébként is
idegen az örökségvédelem szellemétõl. Ivanics
Ferenc szerint a támogatásokat egyértelmûbben
kellene megfogalmazni az adott helyszínek esetén.
Többen hangot adtak annak a véleményüknek, hogy
a világörökségi törvény valójában egy elég hézagos
keretszabályozás, amely akkor válik igazán
használhatóvá, ha végrehajtási utasításokat is
elkészítik hozzá. Mindenki nagy “diadalnak” éli meg
a törvény elkészítését, azonban az érintettek
ragaszkodnak hozzá, hogy a végrehajtási utasítás
kidolgozásába is vonják be õket. Remélhetõleg
mindez a Fertõtáj Világörökség részét képezõ Balfra
is kedvezõ kihatással lesz. Dr.Kölcsei Tamás

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Egyházközségi rovat
KARÁCSONY

Sokféle várakozás jellemzi életünket: mindig várunk egy-egy ünnepi eseményt, az életszínvonal
emelkedését, jobb munkalehetõséget, gyógyulást, utazást stb.
A keresztény ember nem becsüli le a földi várakozások értékét, de nem éri be velük.
Arra a kérdésre, hogy mire várakoztunk ádventben, egyértelmûen válaszolunk: - Krisztus eljövetelére,
még konkrétabb megfogalmazásban – a VELE való találkozásra!
Ne ámítsuk magunkat és ne ámítsunk másokat! Ne álmodozzunk, és ne kergessünk tarka délibábokat
egy hamisan megfestett szebb, jobb, gazdagabb világról. Már tapasztalatból tudjuk: nem hozhat jobb
világot számunkra semmiféle politikai pártkonferencia, semmilyen szervezet. Ezt a generációt már sokszor
becsapták, népiesen „átverték”.
Jobb világ csak akkor virrad ránk, ha jobbak leszünk, ha minden elõítéletet levetünk, ha nem csak azokat
szeretjük, akik nekünk szimpatikusak, akik nem tesznek ellenünk…. Jézus azért jött erre a Földre
karácsonykor, azért hagyta itt tanítását a Bibliában, hogy MINDEN jobbá válásban segítsen minket.
Ezért fontos, hogy MINDEN ádventi készületben találkozzunk Vele. Nem úgy, mint ahogy egymással
összefutunk, hanem belsõ- lelki találkozásban.
Azt azonban fájdalommal kell megállapítanunk, hogy számos külsõ és belsõ körülmény akadályozza ezt
a találkozást:

· Nem találkozhatnak Jézussal, akik bármilyen formában tagadják Isten jelenlétét a világban.
· Nem találkozhatnak Jézussal azok, akik az öntörvényûség elméletét vallják és gyakorolják

mindennapi cselekedeteikben: „én mondom meg mi a jó, és így cselekszem helyesen!”
· Nem találkozhatnak Jézussal, akik mindenfajta tekintélyt elvetnek, akik belekövesedtek a bûnbe,

és elutasítják a bûnbánatra indító Lélek mûködését.
· Nem találkozhatnak Jézussal, a gõgösek, a haragtartók, az irigyek, a rágalmazók, a békétlenek…

s még sorolhatnám.
TEHÁT: teljes önámítás jobb világban reménykedni akkor, ha nem leszünk minden ádventtõl         JOBB
EMBEREK.
Mindig megkérdezzük, ahogy Keresztelõ szent  János tanítványai is tették: - Mi tehát a teendõ? – Csak
egy válaszom lehet és van: - Amikor a társadalom legnagyobb része elszakadt Krisztustól, nekünk is
vissza kell fordulnunk az újpogányság zsákutcájából, hogy Krisztust váró ádventi állapotba helyezkedjünk.
Megdöbbenve értesülünk iskolai gyilkosságokról, szomorúan látjuk, mennyi embert elûznek az otthonukból,
szégyenkezve nézzük a képeket, ha meggyilkolt emberek fekszenek, vagy romba dõlt házakat,
templomokat mutatnak… mindig ott van bennünk: - Miért? Miért?

- Mert Jézust, az õ tanítását nem fogadták el, vagy kiûzték az életbõl.
Teljesen hamis, képmutató az a kereszténység, amely nem ismeri föl minden embertestvérében az ajtókon
kopogtató Jézust. Az Õ befogadása nélkül eredménytelen minden un. természetes megoldás.
Karácsony van, és hamarosan újév kezdõdik. Jézus nem látható módon kopogtat: szeretne belépni a
családodba, - be akar lépni az életedbe, – a gondolataidba, - a szándékaidba. Ezt jelezte az ádventi
gyertyafényben. Nem erõszakoskodik: várakozik, hogy lelked ajtaját kitárd, várakozik, hogy szeretettel
beengedd.
És ha beengedtük, a  Karácsony Fényét kihelyezzük szívünk ablakába bátorítva szeretetünkkel és
könyörületünkkel másokat. Érezzük, hogy Õ itt van velünk, és a sok kicsi Karácsonyi Fény reménységgel,
melegséggel ragyogja be a világot.
Kegyelmekben gazdag újesztendõt kívánok: Németh Antal tb. esperes plébános

Köszönet mindenkinek!
Jótékonysági Mikulásbál

Idén a szokottnál is nagyobb – a gazdasági nehézségek miatt  nem várt sikert hozott
a Balf Alapítvány támogatásával, a Szülõi Tanács által szervezett  bál. Nagyon jó
hangulatú volt a rendezvény, de ami  a legfontosabb, a kitûzött cél „terven felül”
megvalósult: a költségek levonása után 350.650.- Ft  maradt, amit teljes egészében a balfi iskolások és
óvodások javára fordítunk. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik ezt a sikert bármi módon elõsegítették!
A bálról készült fotók Balf honlapján megtekinthetõk.(http://balf. sopron.hu  fõoldal, galériák)

Szülói Tanács
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Felelõs állattartás
Napjainkban egyre nagyobb problémát jelentenek a gazdátlan, kóbor állatok. A kutyák, macskák

befogása és elhelyezése nem kis feladat, de vajon mindez megelõzhetõ lenne?

             

Amikor az emberek állatot vásárolnak, vagy fogadnak magukhoz legtöbbjüket a szeretet vezérli,
ugyanakkor tudniuk kell mit jelenet számukra ez az „örökbefogadás”. Az állatokat etetni, itatni, gondozni
kell, és évente állatorvosi kontrollra vinni. Nem lehet leadni õket, ha nyaralni megy a család, nem lehet
õket figyelmen kívül hagyni, ha épp nincs a gazdinak kedve sétálni. Az állat nem játékszer, hanem
élõlény, akinek szüksége van gondoskodásra!

A kisállatoknak felelõsségteljes gazdikra van szükségük!
A felelõs állattartó nem csak a kutyájáért, macskájáért, hanem annak utódaiért is felelõsséggel tartozik.
Át kell gondolni háziállatuk családalapításának kérdését. A nem kívánt utódok ellen több módszer is
létezik, – tablettától kezdve, injekción keresztül az ivartalanítási mûtétig – mellyel számos állatot
menthetnek meg a szenvedésekkel teli, szeretetnélküli élettõl. Sajnos a legtöbbször kiteszik az utcára,
vagy hagyják elkóborolni a megunt, nem tervezett kedvenceket.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az elhagyott állatok elõbb gyepmesteri telepre, majd jó
esetben állatvédõkhöz kerülnek, rosszabb esetben viszont elaltatják õket. Szükség esetén a 0630/
959-5024-es telefonszámon lehet elérni a gyepmesteri szolgálatot.

Kérjük, gondolják át, és bánjanak felelõsségteljesen kedvenceikkel!

Tisztelt Nagyi!
Nem állt szándékomban második alkalommal is tollat ragadni, mert nincs bennem kiolthatatlan szereplési
kényszer. Ön azonban felszólított, hogy „szõrõstül-bõröstül mondjak B-t”.
Kezdem azzal, hogy kifogásolta a monogram aláírásomat. (Megjegyzem, az újság történetében nem én
vagyok az elsõ.)
Kérdem én Öntõl, mitõl jobb a „nagyi” aláírás? Az én számomra Ön ismeretlen, de nyilvánvalóan egy szép
korú hölgy lehet, ha egy egész település nagyijának nevezi magát. Az, hogy családon belül nagyi, az
magánügy. Nem Ön az egyetlen.
Ami pedig a „B”-t illeti. Nem kell magasröptû gondolatok közt kutakodni. A képlet teljesen egyszerû. Ha
valaki – akár Ön – érintve érezte magát mondatom által, ne tegyen mást, csak nézze meg a többi szereplõt.
Õk értik mi a lényeg. Sokszor több a kevesebb!
Magam részérõl pedig, ha gyönyörködni vágyom, egyszerûen csak naplementét nézek, vagy más kulturális
rendezvényt keresek fel. A szüreti napokra szórakozni megyek.

Üdvözlettel: Takács Kornél (T.K.)

OLVASÓI LEVÉL



Vesszõ Ágnes
Éji ének

Lassan… engedd le kezed.
Minek ez a görcsös szorítás?
Az ünnep fényei kigyúltak.
Érzed a mézes, finom illatát?

Harcából engedni készül
A dac, az öreg koldus is kalapjába
Sok-sok aprót kap.
Talán ezen az órán utoljára sikolt a fék.

Álmodom: ígéretek sorába,
Valami utólérhetõ
És a csenddel nem csak a dér jön,
Hogy a fákat betakarja.

Éji énekét az ember nem magának dalolja,
A szeretet ölelõ karja ringatja.
Lágy simogatással a lelket biztatja,
Hogy létezése ünnepeinket beragyogja.

Jó magyar szaloncukrot bontogatja a gyermek,
Fenyõfa tetején angyaldíszek ülnek,
Hitegetõink is megnyugszanak, ha tudnak.
Elhiszik, hogy maguk mögött semmi rosszat
nem hagynak.

Éji ének adj erõt nekem,
A sárba taposó lábak
Ne ríkassanak meg engem!
Amit lehet, tovább is hadd szeressem.

Kérek erõt
Mindenbõl, amim van, oszthassak.
Magamra soha ne maradjak
És békével megköszönöm életem.

Advent Balfon
A Balfi Kulturális
E g y e s ü l e t
szervezésében,
m á s o d i k
a l k a l o m m a l
sikerül t  együtt
megünnepelnünk
advent elsõ
vasárnapját. Idén
is meghit t  és
nagyon szép
mûsorban lehetett

részünk, köszönhetõen az elõadóknak, akik idõt
és fáradtságot nem kímélve, legnagyobb
örömünkre önként vállalták a fellépést. Külön
dicséretet és köszönetet szeretnénk mondani a
balf i  kis óvodásoknak és iskolásoknak, akik
láthatóan sokat készültek erre a napra ill. a további
résztvevõknek: Kovács Ferencnének, a Balf i
Kórusnak, Kincses Ferencnének, Váradi
Ferencnek, ifj. Nagy Balázsnak és Németh Antal
esperes-plébános Úrnak.A meghitt hangulatot
forró puncs, tea és bejgli fokozta.
Idén is elkészült a betlehem, a házikó Huszár
Ádám és Vinkovics József segítségével, Szepes
Péter és Bokán Csilla jóvoltából pedig a kép
elevenedett meg és elkészült az adventi koszorú
is, mely ismét Kovács Ferencné keze munkája.
Köszönetet szeretnénk mondani még Kassai
Zoltánnak a technikai segítségért, Tóbiné Hóbor
Renátának és Csay Szabinának, õk vállalták a
forró i talok készítését és kiosztását,  és az
egyesület mindazon tagjainak akik sokat dolgoztak
azon, hogy advent elsõ vasárnapját együtt
ünnepelhessük.
S itt megragadván az alkalmat mind a magam és
a Balfi Kulturális Egyesület nevében, Békés,
Meghitt, Boldog Karácsonyt és örömökben gazdag
Boldog Új Esztendõt Kívánok mindenkinek!

Nagy Balázs

Receptsarok Sajtos csiga

Hozzávalók: 25 dkg ráma, 25 dkg liszt, 1 dl tej, 15 dkg reszelt sajt, 1
mokkáskanál só, 1 mokkáskanál pirospaprika, fél cs. sütõpor
Tészta: a ráma felét a liszttel, sóval, sütõporral és a tejjel összegyúrjuk.

Három részre osztjuk és mindegyiket kinyújtjuk.
Krém: a ráma másik felét a sajttal és a paprikával habosra keverjük.
Ezzel a krémmel megkenjük a 3 kinyújtott tésztát és feltekerjük õket. 1-2 órát hûtõbe tesszük, majd kb. fél
cm-es szele-tekre vágjuk és sütõben rövid idõ alatt megsütjük.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rumos kocka
5 tojásból, 15 dkg cukorból, 15 dkg dióból, 5 dkg morzsából és fél cs. sütõporból piskótát sütünk.
Megsütjük. Amikor kivesszük a sütõbõl leöntjük a tetejét porcukorral elkevert rummal. Tetejét dióval vagy
egy szem franciadrazséval díszíthetjük.

(VARGA  ENDRÉNÉ receptjei)
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Az iskolában az idén az õszi szünet elõtt egy projekt hetet iktattak be a pedagógusok. Ilyenkor a gyermekekkel
nem a megszokott kötött formában foglalkoznak, hanem más módon, játékosan történik a gyermekek
fejlesztése. Hétfõn az elsõ három “órában” kompetenciafejlesztés történt fejlesztõ játékokkal. Hogy milyen
eredménnyel járt, arról leginkább a gyermekek tudnának mesélni, s talán ezt meg is tették otthon. Janiga
Katalin játékpedagógus és Láng-Németh Irma játéktanácsadó vezetésével a gyermekek csoportokban
ismerkedhettek meg a különbözõ játékokkal. Pl. Csúcsforgalom, Négyen egy sorban, Ki kicsoda, Mankala,
Abalone, Kisebb vagy nagyobb, Tantrix, Qoridor, és sorolhatnánk. /www.bobitabolt.5mp.eu/ Ezek rendkívüli
módon fejlesztik a gyermekek logikai, stratégiai, felismerõ, kreatív, matematikai, összehasonlító és probléma
megoldó gondolkodását, térlátását, memóriáját, figyelmét, önfegyelmét. Nemcsak a gyermekekét!  Az
Alzheimer-kór egyik hatékony ellenszere is a játék. Minden korosztályra jótékony hatással van, hiszen a
gondolkodás hatására (ami a játékban elkerülhetetlen), újabb szinapszisok keletkeznek, a meglévõ idegpályák

megerõsödnek az agyban. Késlelteti az agysejtek pusztulását
mindaz, ami tornáztatja az elménket. Néhány iskolában
ezekkel a játékokkal már elmetorna foglalkozások is
mûködnek. A gyermekek, (a szülõk visszajelzése szerint) alig
várják a heti egyszeri alkalmat, amikor játszva sajátítanak el
helyzeteket, stratégiákat, melyeket jól tudnak majd saját
életükben is alkalmazni. Bõvebben a www.elmetorna.5mp.eu
honlapon lehet errõl olvasni. Nyári táborainkban is (melyek
az idén a Balfi közösségi házban voltak), egyre nagyobb teret
biztosítunk arra, hogy ezeket a játékokat a gyermekek
kipróbálhassák. /www.margareta-eletmod.5mp.eu/A balfi
gyerekek is önfeledten, szívesen játszottak a játékokkal, és
nagy öröm volt számukra, hogy ilyen iskolai napjaik is lehetnek.
Ha bárkit érdekelnének ezek a játékok, vagy az elmetorna
foglalkozások, vagy szeretné valaki támogatni iskoláját azáltal,
hogy játékot vásárol, keresse az iskolában Janiga Katalint.

Játszónap az iskolában

Szöveg: Láng-Németh
Irma

Fotó: Janiga Katalin
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Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata,  Sopron-Balf  Településrészi Önkormányzata, a Balf  Alapítvány
támogatásával, a soproni FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Nyomdájában, 400  példányban

Felelõs vezetõ: Földes Tamás üv. igazgató
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  -  médiapartenerünk: www. fertopart.hu
Tel: 06/20 – 587-3439 (naponta 18 óra után hívható)

Mikulás a
suliban

Mikulás a kultúrban

Sõt még a színpadon is
A nagy balfi Mikulásjárás!
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