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JÓZSEF ATTILA

József  Attila, akinek
születésnapján

ünnepeljük évente
a Költészet Napját,
mûvelõdési házunk
névadója, szénrajz

arcképe, (Timár
Antal alkotása)

dísziti az elõteret.

Kertész leszek, fát nevelek,

kelõ nappal én is kelek,

nem törõdök semmi mással,

csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom

kedvesem lesz virágáron,

ha csalán lesz, azt se bánom,

igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,

jóhíremre jól vigyázok,

nem ér engem veszedelem,

magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,

napkeleten, napnyugaton -

ha már elpusztul a világ,

legyen a sírjára virág.

KERTÉSZ LESZEK

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Egy asztalnál a József Attilát nagyon tisztelõ

- egykor Balfon élt és itt eltemetett -

Kossuth-djas színmûvésznõnk

HORVÁTH TERI
képe elé

helyezhetnek egy-egy szál virágot, melyet a mûsor

végeztével a mûvésznõ sírjára teszünk.

Versek és virágok
címmel a

KÖLTÉSZET NAPJA
tiszteletére

2011. április 11-én, hétfõn 14 órától
A Pro Kultúra balfi József Attila Mûvelõdési

Házában

Versünnepet
és virágvásárt tartunk.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan hallhatják

felvételrõl a magyar irodalom legszebb verseit

kitûnõ, élõ és már elhunyt mûvészeink

tolmácsolásában.

A  mûsorban közremûködnek:

A  kópházi és balfi iskolások,

Kiss Norbert (gitár-ének),

a balfi Színjátszókör versmondói,

„tiszteletbeli versmondóként”

dr. Varga Mária,

a részönkormányzat elnöke.

Részletes program a plakátokon!



2

B A L F I  H Í R E K  X I I.  É V F O L Y A M  3. S Z Á M .  2 0 1 1.   március

Az Élet Menete Alapítvány
szervezésében nyílt meg Sopron
pályaudvarának elsõ vágányán
az a vándorkiállítás, amely a
holokauszt borzalmait idézi fel.
Az ökumenikus emlékezés
jegyében minden nap egy-egy
felekezeté volt. Balfot dr. Varga
Mária és H. Nagy Cecília
képviselte két ízben is.

ÉLET MENETE Jótékonysági
mûsoros
árverés

Nagy sikere volt az elsõ ízben

megtartott jótékonysági

árverésnek Balfon.  A kitûnõ és

magas színvonalú mûsor mellett

(az összes közremûködõ az ügyet

támogatva térítés nélkül lépett fel),

a Wosinski táborban keletkezett

mûvek és a neves mûvészek által

felajánlott képek is szép számmal

gazdára találtak. A támogatói

jegyekbõl és az árverésbõl 210

ezer forint folyt be, mely teljes

egészében a Balf Alapítvány céljait

szolgálja, kulturális-közösségi

életünket segíti ebben a nehéz

gazdasági helyzetben.

Ezúton is szeretnék ismételten

megköszönni a fellépõ

mûvészeknek, a képeket

adományozó festõmûvészeknek

és mindazoknak a felajánlásokat

(pl. bor), munkát, szeretetteljes

támogatást, amit elsõ szóra

nyújtottak. Ugyancsak kiemelt

köszönettel tartozunk az

ötletgazdának, H. Nagy Cecíliának,

az árverést lebonyolító Kassai

Péternek és Várnoki Ferencnek,

valamint az árverésen

résztvevõknek, akik „vették a lapot”

és nem csak a lapot – hanem a

képeket is. Nélkülük nem ért volna

célt a játékos program.

Minden kedves
Olvasónknak
szép Húsvéti
Ünnepeket
kívánunk!
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Szülõi Tanács

RÉSZÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Tájékoztatom a

településrész lakosságát,

hogy

Sopron-Balf

Településrészi

Önkormányzata

2011. I. félévi rendes

üléseit az alábbi

idõpontokban tartja:

2011. február 17. (csütörtök)

19 óra

2011. április 21. (csütörtök)

19 óra

2011. május 19. (csütörtök)

19 óra

2011. június 23. (csütörtök)

19 óra

Az ülések helye:

Balfi Mûvelõdési Ház,
Sopron-Balf, Fõ u. 27.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Dr. Varga Mária
elnök s.k.

A fenti idõpontokban esetlegesen

bekövetkezõ változásokról külön

hirdetmény jelenik meg.

Sopron-Balf Településrészi
Önkormányzata 2011.
március 02-án szerdán a
képviselõi fogadóórát
megelõzõen megbeszélést
tartott, melyen megállapodott
a rendelkezésre álló
r é s z ö n k o r m á n y z a t i
költségvetés felhasználásáról,
elosztásáról, a megállapodás
az alábbiakban olvasható:

A részönkormányzat
rendelkezésére álló

 2. 000000 forint felosztása

Magyar Kultúra Napja
50.000.-
Medvehagyma fesztivál
támogatása: 50.000.-
Májusfa állítás és kitáncolás:
50.000.-
Templomi koncert: 50.000.-
Nemzetközi Gitártábor:
60.000.-
Wosinski Képzõmûvészeti
Tábor: 80.000.-
Balfi Szüreti Napok:
600.000.-
Temetõi koncert: 100.000.-
Idõsek Napja: 150.000.-
Mikulás: 60.000.-
Balfi Kulturális Egyesület
támogatása: 80.000.-
Balfi Hírek támogatása
370.000.-
Balfi SE támogatása:
300.000.-

Összesen: 2. 000000.-

Tartalék: a tavalyi
maradványpénz, az
elszámolások szerint (még
pontosítandó!) 80.000.- Ft.

A  részönkormányzatok
képviselõinek ünnepélyes

eskütétele Sopron MJ. Város
Közgyûlésén

2011. február 23.
(Forrás: www. sopron.hu)

Balfi Óvoda márciusi
programjai

- Február utolsó napján az iskola
udvarán az iskolásokkal együtt
kergettük el a telet, víg ének szóval
és kolompokkal.
- Március 11-én megkoszorúztuk az
1848-as emléktáblát a templomnál.
A gyerekekkel megemlékeztünk
nemzeti ünnepünkrõl.
- Március 22-én, 23-án, 29-én és
30-án nyílt napok lesznek
óvodánkban. Ilyenkor a szülõk
betekintést nyerhetnek  gyermekeik
óvodai életébe.
- A március 26-i
Medvehagymafesztiválon az
óvodások és szüleik, valamint az
óvónénik is részt vesznek.

Meszlényiné, Bea
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RÖVID HÍREINK
Mint az bizonyára tapasztalták
honlapunk rendszeres látogatói,
néhány napig a http:/balf.sopron.hu
nem, vagy csak részlegesen volt
elérhetõ. A hibát kijavítottuk, a
honlap újra zavartalanul üzemel.

----
A Balf Alapítvány a közelmúltban
egy új rendezvénysátrat vásárolt a
régi 3x9 méteres, tönkrement sátor
helyett. Elõször a nagyközönség az
iskola udvarán, a Medvehagyma
fesztiválon találkozhat az új
szerzeménnyel!

----

KÖSZÖNET
Ismét korszerûsödött a
mûvelõdési ház internet-
hálózata. Egy új, nagyobb
teljesítmányû wifi-router, és egy
24-es switch került beépítésre,
valamint kábeleket cseréltünk.
Az új rendszer szükség esetén
24 számítógépet is el tud látni
(pl. konferenciák) jó minõségû
hálózati kapcsolattal.
Köszönet Kassai Zoltánnak

munkájáért és a nyújtott
technikai segítségért, valamint
a Balf Alapítványnak az
eszközök megvásárlásához
nyújtott anyagi segítségért.

----
Március 16-ától már kaphatók
négy helyen is az új balfi
képeslapok. Köszönet a
fotózásért Janiga Katalinnak,
valamint a Balf Alapítványnak,
õk a nyomdaköltségekhez
járultak hozzá.

----
Köszönet dr. Varga Máriának,
a részönkormányzat elnökének,
aki saját  pénzén az árverésen
képet vásárolt a kultúrháznak,
valamint ugyancsak saját
költségén a GYSEV
kertészetének támogatásával
sárga primulákkal járult hozzá a
mûv. ház elõtti terület
szépítéséhez. A kinti és benti
virágokat H. Nagy Cecília
gondozza nagy szeretettel, évek
óta. Köszönjük.

A  MEDVEHAGYMA FESZTIVÁL
sajnos, ismét a lapzártával és a
nyomdai munkákkal esett egy idõbe,
így errõl csak utólag, következõ
számunkban tudunk csak
részletesen beszámolni, ám -ígérjük-
a fotókat munkatársaink jóvoltából
honlapunkon már korábban is
láthatják.
Egyben felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy az ebben az újságban közölt
egyéb iskolai eseményekrõl készült
képek bõvebben ugyancsak a
honlapon láthatók.

Szemétgyûjtõ
akció

Márciusban, egy szombati
“bedolgozós” tanítási napon
csatlakozott iskolánk egy
programhoz itt a faluban,amely
minden évben lezajlik,csak
valahogy nagyon kevesen veszünk
benne részt.Szemétgyûjtésrõl van
szó: játszótéren,a kútnál, idén a
kisbalfi részt tisztítottuk meg ,ahol
jövõ szombaton többen is sétálunk
a Medvehagyma Fesztivál alatt.
Nagy dicséret az iskolás
gyerekeknek a szorgos munkáért:
majdnem húsz zsák szemetet
szedtünk egy óra alatt!
ÜGYESEK voltatok!

Kovács Kristóf március 5-én
Nádasdon a Magyar Íjász Szövetség
utánpótlás programjának Arany Toll
vizsgáján vett részt és sikeresen
szerepelt.

----
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Egyházközségi rovat

Vasárnapi
gondolatok
hétköznapi
életünkre

Bibliát olvasó és evangéliumi
szakaszokat figyelõ emberek sok
esetben megbotránkoznak a jézusi
tanítás kifejezésein: (mert így
fordították le a XXI. század
emberének is) „Ha jobb szemed
bûnre visz, vájd ki… ha jobb kezed
visz bûnre, vágd le…”
Ez a számunkra nem jól hangzó
tanítás adna teljes útbaigazítást?
Aki a kétezer éves szövegeket jól,
helyesen akarja értelmezni, annak
figyelnie kell arra, hogy Jézus mit
akart megértetni, illetve
megmagyarázni a hallgatóságnak.
A vasárnapra rendelt
evangéliumból a lényeg éppen az
elsõ mondatból világosan érthetõ:
nem azért állok elõttetek, hogy
elsöpörjem a törvényt, hanem,
hogy azt a törvényt, amit
évszázadokon keresztül ismertek,
most jobban, közérthetõbben
elmagyarázzam.
Az írástudók és a farizeus-pártiak
azt mondogatták: tégy úgy,
ahogyan a törvény elõírja, viselkedj
külsõre úgy, hogy látszódjon rajtad
a bibliai hûség… Aztán, hogy belül
mit gondolsz, az nem fontos. Menj
át a piroson, lopjál, károsítsd meg
a másikat, vedd el a becsületét,
csak észre ne vegyék, csak ki ne
tudódjon.
Jézus MÁS MAGATARTÁSI
FORMÁT hirdet. Éppen a
BELSÕRE, A LÉLEKRE CÉLOZ,
nem a paragrafusra, nem a
szabályra, hanem a szándékra, a
belsõ késztetésre teszi a hangsúlyt:
ne azért kerüld a rosszat, mert
elcsíp a rendõr, ne azért ne
károsítsd meg a másikat, mert
bíróság elé kerülhetsz. Jézus

pontosan azt magyarázza, hogy a
bûnt ne büntetésekkel irtsuk ki, ne
veréssel, ne szankciókkal fékezzük
meg a gonoszságot, hanem
kerüljük ki, ELÕZZÜK MEG.
Jézus szava számunkra erõsnek
tûnik (látás-csonkítással, a kar
levágásával) mellyel arra a
kemény, belsõ kitartó, keserves
munkára buzdít, hogy uralkodjunk
magunkon, fékezzük meg azokat a
vágyakat – nevezzük szemeknek,
azokaz az indulatokat – nevezzük
kezeknek, amelyek a rosszra, a
szeretetlenségre visznek.
Talán a mi emberi eszünkkel
könnyebb megérteni, ha arra
gondolunk, amikor minket, - vagy
szeretteinket, gyermekeinket –
csapnak be, károsítanak vagy
csalnak meg. Talán éppen a
társunk, vagy az üzletben,
bankban, gyógyításban, vagy pl.
mindannyinkat a kormányzásban -
hogy sokaknak ezért lehetetlenedik
el a jövõje. Saját vétkeinkre
hamarabb találunk igazolást,
magyarázatot, felmentést. Pedig
milyen jogon ítélhetünk meg
másokat, ha mi magunk is úton-
útfélen megszegjük a törvényt.
Csak becsületes- lelkiismeretes- és
áldozatokat vállaló életünkkel
biztosíthatjuk a holnapot
gyermekeinknek, és magunknak is.
Hiábavaló akár egy élet küzdelme
is, ha a világ korrupt mindenünk
semmivé válhat. A Föld sorsa is
meg van pecsételve, ez éppen a
mi életünkbe lett igazán
nyilvánvaló.
Ezzel el is érkeztünk Jézus óvó-
vigyázó szeretetéhez, mert
kifejezései mögött nem parancs,
nem utasítás, hanem szeretet van.
Szeretet, amely javunkat akarja, és
ma is megmutatja, hogy
kereszténységünk nem valami
kitalált, jámbor ideológia, hanem
állandó igent mondás Isten
üdvözítõ akaratára, és
embertársaink szeretetére.

Németh Antal

 tb. esperes, plébános

Húsvét ünnepe elõtt Jézus, aki tudta, hogy
eljött az óra, melyben neki meg kell halnia,
megüli még tanítványaival a mózesi
törvényben elõírt húsvéti vacsorát (vö.: Mt
26,17 kk.). Mózes törvénye szerint a
húsvét Niszan hónap 15-én kezdõdött (ez
a mi számításunk szerint április elsõ felébe
esik), s elõzõ este, tehát 14-én kellett
elkölteni, a törvényben pontosan
meghatározott szertartások szerint, a
húsvéti bárányt. Ennek a húsvéti vagy
ahogy mi szoktuk nevezni: utolsó
vacsorának idejét kétféleképpen adják
meg az evangélisták. Mind a négy
evangélium egységesen péntekre teszi
Jézus halálának napját. De Máté, Márk és
Lukács szerint Jézus Niszan hónap 14.
napjának estéjén fogyasztotta el
tanítványaival a húsvéti bárányt és
következõ nap, tehát 15-én, húsvét
ünnepének elsõ napján halt meg a
keresztfán. Szent János szerint azonban
Jézus Niszan hónap 13. napjának estéjén
ette meg a húsvéti bárányt, s 14-én
szenvedett kereszthalált. A látszólagos
ellentmondás megoldására több
lehetõség van. Az újabb kutatások, a
Szentírás szövegeinek tüzetesebb
vizsgálata és a holt-tengeri tekercsek
alapján a tudósok rámutatnak arra, hogy
a Qumránban élõ esszénusok egy régibb
naptárt használtak, amely különbözõ a
Jézus korabeli zsidó hivatalos naptártól.
Szent János - mint már mondtuk - nem
beszéli el az oltáriszentség megalapítását
az utolsó vacsoráról szóló beszámolóját
azzal kezdi, hogy Jézus mindvégig
szerette övéit. Ez a kifejezés a görög
eredeti szöveg szerint inkább annyit jelent,
hogy az Úr a szeretet legvégsõ -fokáig, a
halálig szerette tanítványait. Ennek a
szeretetnek megnyilvánulása volt Jézus
kereszthalála (vö.: 3,16; 1Jn 3,1; 3,16; 4,8-
10).
A lábmosás Jézus alázatosságának
megnyilatkozása volt. Elvégzi azt a
szertartást, melyet abban a korban az urak
a rabszolgákkal szoktak elvégeztetni. A
lábmosás nem a vacsora végén történt,
hanem a vacsora közben, még a húsvéti
bárány elköltése elõtt, és így
természetesen az oltáriszentség
megalapítása elõtt. A példát adtam nektek
nem magára a lábmosásra vonatkozik,
hanem arra az alázatosságra, mely a
lábmosásban megnyilvánult, s amely
nélkül senki sem lehet Jézus igazi
követõje.

HÚSVÉT AZ
EVANGÉLIUM

SZERINT

Forrás: www. kereszteny.hu
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SZUBJEKTÍV Receptsarok
VA R G A  E N D R É N É

receptje

B a l f i
H í r e k

 1 2.  é v e
a

l a k o s s á g
szolgálatában

Tejszínes
sütemény

 
Tészta: 3 kanál víz, 6 tojás, 8
evõkanál cukor, 8 evõkanál
liszt, 1 kiskanál sütõpor
Megsütjük.
Krém: 1 liter 100%-os
narancslében 3 cs. vanília
pudingot felfõzünk.
Belekeverünk
8 evõkanál cukrot. Ha félig
kihûlt 10 dkg vajat keverünk
bele, majd a kihûlt piskótára
kenjük.
Tetejére felvert tejszínt
teszünk. Reszelhetünk rá
csokit, de vajas kekszet is
tehetünk rá.

TÉLÛZÉS  - 02.28.

Február 28-án az  ovisokkal  és  a „ balfi  busókkal” kiegészülve ,
újra  összeállt  a  „télûzõ zenekar”  :  kolomp kondult,  lábas feneke
dübbent ,  vers  és  vidám  ének  csendült –„Takarodjon  el a  tél,
örvendezzen , aki  él ! „- szállt  az  ég  felé a   sok  gyerek  hangja  s
a  tûz  füstje ,  melyben  egyre- másra  hamvadtak  el  a  tél  jelképei.

SZAVALÓVERSENY  - 03.10.

Március 10-én, a Petõfi  Napok ( Petõfi Napok, elsõ nap)
hagyományait követve rendeztük  meg  szavalóversenyünket, melyre
szinte  az  összes  tanuló  jelentkezett. A  zsûri  tagjai  között  idén  is
Simon  Józsefné  Olgi  nénit  és  Glász  Misi  bácsit  köszönthettük,
harmadik-„beugróként”-  pedig   Dákai  Gáborné  Marika  néni vállalta
az  ítész  szerepét, kiválóan. ( Mindhárman  iskolánk  volt  ill. jelenlegi
pedagógusai, ki ne  ismerné  õket?) A  gyerekek  és  felkészítõ
tanítóik  ismét  kitettek  magukért, így  a  köv . eredmények  születtek
:

1.o. -   I helyezés: Szalai  Bence
         II. helyezés: Molnár  Levente
2.o. -  I. helyezés: Szabó  Noémi
         II. helyezés: Kassai  Ákos
        III. helyezés: Horváth Patrik
3.o. -  I. helyezés: Kovács  Kristóf
         II. helyezés: Várnoki  Sára
        III. helyezés: Gál  Veronika
4.o. -  I. helyezés: Keméndy  Kitti
         II. helyezés: Völgyes  Bálint
        III.helyezés : Rácz  Daniella

Jutalmuk  az  oklevél  mellé  1-1  szép  könyv  volt ,  a  Szülõi
Tanács  támogatásával. Köszönjük!

A  GYEREKEK MÁRCIUSA 03.11.
(Ûnnepség  a  Petõfi  suliban)

Másnap ( Petõfi Napok  2. napja, ) a  Halász  utcai „anyaiskolában”
töltöttük  a  délelõttöt, a ’48-as  eseményekre  való  megemlékezés
jegyében. A  színvonalas  ünnepi  mûsor  megtekintése  után  ,  kül.
játékos  programban  vehettünk  részt :  rejtvényfejtés, huszárcsákó
-  és  pártakészítés,  dal -  és  tánctanulás,  ügyességi  sportversenyek
. Nagyon  jól  éreztük  magunkat ezen  az  ünnephez  méltó, mégis
gyermekközeli  rendezvényen.

Janiga Katalin

A BALFI TAGISKOLA
PROGRAMJAI, PETÕFI

NAPOK

(Képriportunk az eseményekrõl a nyolcadik oldalon található!)
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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 Sopron-Balf, Fertõ u. 8.
Tel: 06/20 – 4537911

e-mail: sobaten@freemail.hu
 honlap: http://balf.sopron.hu  -  médiapartenerünk:

 www. fertopart.hu

Dr. Pintér György
állatorvos
06/20 3464545
99 / 332-651

(   www.drpinter-tierarzt.hu)

FOGADÓÓRÁK:
2011. ápr. 13. szerda 17-18-ig
2011. máj. 13. szerda 17-18-ig
a mûvelõdési házban, Fõ u. 27.

Nem z e t i s ég i  Ta l á l k o z ó ,
2011. március 12.

A Pro Kultúra balfi József Attila Mûvelõdési Háza és
a Soproni Horvát Kulturális Egyesület szervezésében
Nemzetiségi Találkozó részesei lehettünk a
mûvelõdési házban.  A rendezvényen megjelent - a
nagyszámú érdeklõdõ mellett - többek között dr. Varga
Mária önkormányzati képviselõ, a balfi
részönkormányzat elnöke, Firtl Mátyás országgyûlési
képviselõ, a soproni kisebbségi önkormányzatok
képviselõi, és a környezõ települések polgármesterei.
Idén így ünnepeltük március 15-öt is.
Huszár László a mûvelõdési ház nevében üdvözölte
a megjelenteket, majd Firtl Mátyás országgyûlési
képviselõ köszöntõjét hallhattuk. A képviselõ úr elõször
a közelgõ nemzeti ünnepre, annak máig ható
mondandójára emlékeztetett, majd a nemzetiségeket
üdvözölte és kiemelte az összefogás fontosságát.
A köszöntõ beszédet ünnepi mûsor követte, a soproni
és kópházi tamburica zenekar, a Balfi Kórus, a
Testvériség Néptáncegyüttes és a Járóka Duó
közremûködésével. A mûsort követõen a közös
ügyekrõl való gondolkodással, beszélgetéssel
folytatódott az este fehér asztal mellett. A mûsor
szervezésében és lebonyolításában oroszlánrészt
vállalt  Rádler Éva, a Jegyenyesori Óvoda vezetõje, a
horvát kisebbség nevében.

(Fotó: Kassai Zoltán)
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TÉLÛZÉS  - 02.28.

SZAVALÓVERSENY 03.10.

A  GYEREKEK MÁRCIUSA
03.11.

A BALFI TAGISKOLA
PROGRAMJAI, PETÕFI
NAPOK     (Cikkünk a 6. oldalon)

(Fotó: Janiga Katalin)
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