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Részönkormányzati választás is!
A Friss-Pék Sütõház sikere
A balfi víz ereje

Részönkormányzati képviselõ jelöltállító

Falugyûlés
2006. szeptember 1-én, pénteken 19 órakor
a Polgármesteri Hiv. Kirendeltség
(Balf, Fõ u. 27.)Tanácstermében
Napirendi pontok:
1. A Balfi Részönkormányzat beszámolója a négy év alatt végzett munkáról.
2. Jelöltállítás az újjá alakuló Balfi Részönkormányzatba.
Bárki jelöltetheti magát részönkormányzati képviselõnek, aki kedvet és elhivatottságot érez arra,
hogy munkát végezzen a közösségért és állandó bejelentett balfi lakos. A választás elõre láthatólag
az önkormányzati választásokkal egyidejûleg, (2006. október 1.) de külön helyiségben történik,
amennyiben a Területi vagy Országos Választási Bizottság ez ellen kifogást nem emel. Ha ezt a
jóváhagyást nem kapjuk meg, a részönkormányzati választást késõbbi idõpontban tartjuk. A leendõ
testület ismét nyolc tagú lesz, elnöke a soproni 8. sz. körzet választott képviselõje, tagjai az
újonnan választott részönkormányzati képviselõk.
Az indulni kívánó jelöltek figyelmébe: Jelölt csak az lesz, azaz annak a neve kerülhet a
szavazócédulára,(függetlenül attól, korábban volt-e, vagy jelenleg képviselõ) aki a jelölõgyûlésen
megjelent, indulási szándékát közölte, ismertette elképzeléseit (ld. 3. napirendi pont) átvette
az ajánlóívet, melyet a gyûlésen közölt határidõig, a jelölés lezárásáig legalább 20 ajánló
aláírásával hitelesített. Nyomatékosan felhívjuk minden jelentkezõ figyelmét arra, hogy csak abban
az esetben jelöltesse magát, ha elég kedvet, energiát érez arra, hogy szabadidejében tiszteletdíj
és térítésmentesen (mint ahogy történt ez ebben a négy éves ciklusban, és minden bizonnyal a
következõben is), dolgozzon a közösségért. A részönkormányzati képviselõ munkája nem csak a
havi egy alkalommal megtartott részönkormányzati ülésben és egy fogadóórában merül ki, hanem
tevékenyen részt kell vennie a szervezõmunkákban (rendezvények, beruházások, kisebb-nagyobb
ügyek intézése stb.), lévén egy kis közösségrõl szó. Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja vállalni,
annak is jogában áll ugyan indulni, de az erkölcsi szempontokat, a közösség érdekeit tartsa szem
elõtt! Ugyanakkor mindenkinek tudnia kell, hogy sem a Választási, sem az Önkormányzati Törvény,
sem Sopron MJ. Város Szervezeti és Mûködési Szabályzata nem tartalmaz részönkormányzati
választásokhoz törvényt vagy rendeletet, ezért ez a szavazás nem választásnak, hanem
szimpátiaszavazásnak minõsül, aminek eredményét, (az új részönkormányzat megalakulását,
személyi összetételét) az új soproni képviselõtestület hagyja jóvá.
3. A jelöltek bemutatkozása, programjaik, elképzeléseik ismertetése
4. A szavazatszedõ és számlálóbizottság megválasztása.
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Híreink
Mint bizonyára Önök is láthatják, a balfi kultúrház felújítása megkezdõdött, a munkák folynak, jelenleg a tetõ
van felújítás alatt és a belsõ helyiségekben megkezdõdött a bontás.
*
A Weninger Pincészet beruházása is a végéhez közeledik, az épület kész, már csak kisebb belsõ munkák
vannak hátra.
*
Sajnos még semmi szemmel látható nyoma nincs a kábeltévé hálózat kiépítésének, reméljük az ígéret azért
nemsokára valósággá válik.
*
Újabb nagyberuházás van folyamatban Balfon, a földmunkák már megkezdõdtek, épül a volt HÖR laktanyánál
a buszforduló és a díszkút.
*
Megállapodás született arról, hogy a közeljövõben a balfi fõutakon is megjelenik a söprõgép idõszakos
rendszerességgel, hiszen Balf Sopron része.
*
Új vezetõje van a balfi tagiskolának, miután T. Horváth József ezután más iskolában tölt be igazgatóhelyettesi
munkakört. Az új tagiskola vezetõt hamarosan bemutatjuk.
*
A részönkorm intézkedése nyomán a csapadékvíz elvezetõ rendszer tisztítása a Fõ utcán megtörtént.

A VIII. Balfi Szüreti Napok rendezvénysorozata idején
az újság már készül a nyomdában. Ezért következõ
számunkban számolunk be településünk legnagyobb
szabású rendezvényérõl. Addig is mindenki munkáját,
segítségét köszönjük!
Az induló német
nyelvtanfolyamról
Örömmel értesültünk arról, hogy már szép számú jelentkezõ van a
meghirdetett tanfolyamra, ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy
ez a kurzus kizárólag 16 év feletti balfiaknak szól, gyermekek ne
jelentkezzenek, (a korábbi felhívásban ez félreérthetõen jelent meg,
helyesen fiatal felnõtteket kellett volna írni!), hiszen célja és tematikája
is más, mint az iskolai nyelvtanulásnak, a tanfolyam elsõsorban abban
igyekszik segíteni, hogy a már felnõtt emberek tudják használni a német
nyelvet a gyakorlati életben.
Baader Erik tanár úr szerkesztõségünknek elmondta, hogy a tanfolyam
elõre látható kezdési idõpontja szept. 26. kedd, vagy szept. 27 szerda,
helye az általános iskola épülete. A pontos idõpontot és egyéb
tudnivalókat az iskola hirdetõtábláján olvashatják majd a megfelelõ
idõben. . A tanfolyamvezetõ kérése, hogy egy A/4 formátumú kockás
füzetet mindenki hozzon magával!
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Helyesbítés
A legszomorúbb az, ha
gyászhírben akad hiba.
A múlt számban hírt adtunk
Szórádi László haláláról.
Nem mentség, hogy Balfon
sokan így emlegették az
elhunytat, neve a helyesen :

Vinkovics
László.
Minden érintettõl elnézést
kér a szerkesztõ.

Sorok Uffenheimbõl

Egy német állampolgár, aki szívében magyar és
balfi is maradt
A minap kedves levelet hozott a posta szerkesztõségünkbe. Íme, a levél, szinte
teljes egészében, néhány gyakorlati és személyes vonatkozást kihagyva:
„Július közepétõl két hétig nyaraltam feleségemmel és Róbert fiam családjával
Hegykõn. Balfon több rokonom van (Szabó, Floiger, Baader családok) így került
kezembe a Balfi Hírek VII. évfolyamának 5. és 6. száma. Büszkék lehetnek,
hogy egy ilyen hírlap minden hónapban megjelenik. Én sajnos a balfiak
uffenheimi találkozóján nem tudtam részt venni. Örültem volna, ha a cikkben
megemlítik, hogy Uffenheimben él egy nyugdíjas tanár, aki örömmel elintézte a
Balfi Kórus és a résztvevõk szállodai problémáit, és Baader Erik barátjának az
uffenheim prospektusokat küldte. (Ezekbõl – éppen Baader tanár úr révén – az
újság is dolgozott. A szerk.)
Sok balfit fogadtam már nálunk és továbbra is szívesen segítek mindenkinek.
Szabó László 1955-ben
Üdvözlöm a Balfi Hírek Olvasóit! Szabó László Uffenheim- Wallmersbach,
Németország.”
A levélben Szabó László küldött még néhány fotót és rövid életrajzát. Bizonyára a régi balfiak és a ma itt lakók
számára is érdekes lehet, hogyan alakult az élete Balftól Uffenheimig. Íme:
1937. január 14-én Balfon születtem. 1943-tól 1946-ig, a német lakosság kitelepítéséig egy német nyelvû
elemi iskolába jártam. Én értettem magyarul, de apámmal, - aki Himodról származott – németül beszéltem, õ
pedig magyarul válaszolt. Édesanyám németajkú volt, de mindkét nyelvet perfektül beszélte. Amikor édesapám
a hadifogságból (Sztálingrád) visszajött,
nagyon csodálkozott, mert én akkor már
Érettségi találkozó 2005. Sopron
kifogástalanul beszéltem magyarul.
Az elsõ sorban balra Szabó László
Az 1956-os forradalom leverése után
elhagytam hazámat, mert az akkori idõkben
nem láttam részemre megfelelõ jövõt. Célom
Németország (az akkori NSZK) volt, mert
Nürnberg és Würzburg között egy német
nagynéném élt. Egy évig Ingolstadtban és DélBajorországban nyelvtanfolyamokra jártam,
utána Münchenben az egyetemen egy
szemeszterig az elõadások megértését
gyakoroltam. Nehéz négy év után, 1960
tavaszán a Pedagógiai Fõiskolán tettem le az
elsõ államvizsgát. Mint tanítójelölt egy kis
faluba kerültem, ahol most már 40 éve élek.
(Uffenheimhez tartozik ma Wallmersbach A
szerk.)
1960-ban nõsültem, 1961-ben Attila és 1964-ben Róbert fiam született.
1964 tavaszán a Soproni Ünnepi Hetek alkalmából elõször látogathattam el szüleimhez Balfra. Ettõl az évtõl
kezdve évente többször utaztam családommal Magyarországra, ahol rokonaimon kívül egykori osztálytársakat
is meglátogattam.
1974-ben egy nagy központi iskolába (Uffenheim) kerültem, ahol 24 évig a felsõ tagozatban (7-8-9. osztályok)
tanítottam, 1998 júliusában nyugdíjba mentem
Az elmúlt 30 évben többször jártam barátokkal Magyarországon. 1994-ben végzõs osztályommal egy pár
napot Sopronba és Budapesten töltöttem. Én voltam Bajoroszágban az elsõ osztályfõnök, aki elvitte tanítványait
egy volt keleti országba szervezetten kirándulni. Igy segítségemmel sok német ismerte meg Magyarország
városait és szép tájait.
Örülök, hogy a magyar nyelvet nem felejtettem el és évente új szavakat, kifejezéseket tanulok hozzá. Sok
magyarnak és németnek segítettem tolmácsolásommal hivatalos és magánügyekben.
Az elmúlt években fiaimmal és unokáimmal a Fertõ-tó kerékpárútjain bicikliztem Számukra ismeretlen falvakat
és gyönyörû tájakat ismerhettek meg õk is volt hazámban
Ha az egészségem engedi, akkor a jövõben is mostani hazámból régi hazámba gyakran fogok utazni és
mindig örülök, ha ismerõsökkel találkozom.
Ennyi a történet dióhéjban. Sok tanulsággal szolgál. Köszönjük Szabó Lászlónak, hogy elmondta nekünk.
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Soproni Kenyérünnep

A balfi Friss-Pék Sütõház újabb sikere
A balfi pékség, hivatalos nevén a Friss-Pék Sütõház a Soproni Kenyérünnepen a legjobb kiállító díját nyerte.
Csábi Lajost, a pékség vezetõjét és tulajdonosát kérdeztük a siker kapcsán.
- Mi is ez a Kenyérünnep?
- A Kenyérünnep 2003 óta létezik, a Sopron és Vidéke Ipartestület és a Soproni Kereskedelmi és Ipari
Kamara védnöksége alatt. Ilyenkor a környék pékségei felvonultatják termékeiket, a legjobbakat
szakmai zsûri díjazza.
- Ha jól tudom, nem ez az elsõ elismerés, amit Önök kaptak?
- Így van, korábban is részesültünk már elismerésben, elsõsorban fehér és rozsos kenyerünket díjazták.
- Hány pékség vesz részt ezen a rendezvényen?
- A környéken jelenleg 17 pékség dolgozik, idén sajnos csak nyolcan állítottak ki közülük. Ennek oka
az lehet, hogy a szokottnál ebben az évben egy héttel korábban tartottuk a rendezvényt, és augusztus
20-a körül számos program várja a közönséget és persze a résztvevõket.
- Mivel érdemelték ki a legjobb kiállítónak járó díjat?
- Úgy gondolom, hogy a termékeink szépek, mutatósak, nem csak finomak. A „tálalást” is igyekeztünk
így megoldani, de azt hiszem sokat nyomott a latba az, hogy pékeszközöket egyedül mi állítottunk
ki, szinte egy mini pékmúzeumot. A legérdekesebb darabok a különféle kuglóf- és sütõformák mellett
egy 1902-bõl származó kézi kifligép, valamint az 1920-as években készült rozsszalma szakajtók.
- A sok elismerés a szakma és a fogyasztók részérõl nyilván a jó munka gyümölcse. Ennek tükrében
kérdezem, hogy miként látja a jövõt?
- A közismert intézkedések elsõsorban a kis- és középvállalkozókat sújtják. Még nem tudjuk pontosan
mindennek a hatását kiszámítani, de a többszörös járuléknövekedés folytán dráguló munkaerõ, az
energiahordozók drágulása, az ÁFA növekedés nagy terhet ró ránk, aminek egyenes következménye,
hogy azt legalább részben a fogyasztókra át kell hárítanunk, ha talpon akarunk maradni. Ma már 36
pékségrõl tudunk a szakmában, amelyik bezárult és körülbelül 40-45 az, amelyik ellen csõdeljárás
folyik, az egyik legnagyobb kenyérgyártó, a Duna-kenyér is bezárta kapuit.
- És mi a helyzet a Friss Pék Sütõházzal?
- Szerencsére nálunk errõl nincs szó, de be kell látnunk, fejlesztésekben sem gondolkodhatunk a
közeljövõben. Cél a szintentartás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy saját boltjaink vannak,
ez jelent bizonyos helyzeti elõnyt. Azért azt a furcsa jelenséget is meg kell említeni, hogy a
munkanélküliség ellenére munkaerõhiánnyal küzdünk, - persze tudom a magyarázat Ausztria közelsége
és az, hogy ma már az emberek nem szívesen vállalják az éjszakázást és a nehéz munkát. Ezúton is
jelzem, szívesen fogadunk minden jelentkezõt, aki tisztességgel dolgozni tud és akar.
- Gratulálunk a sikerhez és köszönjük a beszélgetést, reméljük sokáig fogyaszthatjuk az Önök ízletes
termékeit.
(hl)

Gyülekezõ és tanácskozás 2006.augusztus,
nagycenki sportpálya

Fotó: Bugledich Attila
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Jelentkezési lap számítógépes tanfolyamra
Név:......................................................................................................................................
Lakcím:........................................................................................................................
Egyéb elérhetõség (tel. , e-mail):..............................................................................
Alulírott kijelentem, hogy a tanfolyamra jelentkezem, azon részt veszek és annak feltételeit
elfogadom..
...........................................................
aláírás

Balf, 2006....................................
Itt levágandó!

Szerelem

Szepes Péter grafikája
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Számítógép ismerõi-kezelõi tanfolyam Balfon!
A számítógép jó barátunk és napjainkban szinte minden tevékenységhez nélkülözhetetlen. Ám nagyon sok
ember számára még ma is ismeretlen, vagy nehezen megközelíthetõ fogalmak a szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, internet, e-mail, msn, skype, stb.
Ezért számítógép ismerõi-kezelõi tanfolyamot indítunk megfelelõ számú jelentkezõ esetén Balfon. A tanfolyam
képesítést nem ad, vizsgázni nem kell, de arra jó, hogy mindenki, akinek otthonában, munkahelyén van ugyan
számítógép, azt megismerhesse, és a hétköznapi életben használni tudja. (Levelezés, fotók kezelése, internetböngészés, nyomtatás, szövegszerkesztés, táblázatok, banki kapcsolatok, E-Magyarország stb.) Elsõsorban a
közép- és idõsebb generáció részvételére számítunk, de 16 év alatti gyermekek kivételével (õk az iskolákban
már tanulják!) - bárki jelentkezhet, akit érdekel.
A tanfolyam heti 2 alkalommal, két órában, összesen 24 órás volna, azaz hat hétig tartana. A tanfolyam egészének
díja 1500 Ft/fõ, ezért elméleti oktatás és gyakorlati bemutató, valamint néhány órás közös gyakorlás és házi
feladat (akinek nincs otthon számítógépe, annak segítünk), továbbá egy, az alapokat ismertetõ CD jár.
A tanfolyam várható kezdési ideje 2006. október, vezetõje Huszár László, helye a Polgármesteri Hiv.
Tanácsterme. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon, vagy egyéb módon írásban lehet, a Balfi Hírek címén:
9494 Balf, Fertõ u. 8.
(Jelentkezési lapként ezt a szelvényt kell kivágni!)

Égiek és földiek
Immáron tévésparadicsom lettünk. Az egyetlen fogható közszolgálatin kívül (a másikat rossz nyelvek szerint
azért küldték mûholdra, hogy szenvedjenek egy kicsit az UFÓ-k is) két kereskedelmi földi adó, valamint
Balfon kábelen nem fogható adások és a különbözõ lavórokon érkezõk igazi vizuális paradicsommá tették kis
hazánkat.
A közszolgálati percek (óvszerelem, szemét-szemét, addidde az 1%-ot) pár másodpercnyi letudása után a
„mindig elérhetõ”-be tekerõzve ülök a tévé elõtt és nyomkodom a távszabályzót. A képi létezés (nálunk) soha
nem látott bõségében válogatva megakad (fennakad) a szemem a sorozatok fantasztikus választékán. Mert az
van. Legalább. Bár a profi tévénézõ már jól tudja, hogy Benton doki nem a Szt. Elígiusban rendel és a Marienhof
nem Acapulcóban van, attól még lehetünk Gazdagok és szépek, bár nem egészen biztos, hogy ez a Csupacsupa élet, lehet hogy csak a Vészhelyzet.
Komolyabbra fordítva a szót: a bõség jó dolog, mert a választás szabadságát adja. Ez a szabadság ugyan egy
kicsit behatárolt. De még mindig van egy lehetõség: nem szabad megnyomni a „be” gombot.
A másik jó dolog az õszinteség. Irritáló, ha valaki vagy valami többnek akar látszani, mint ami. Végre tévéink
(a korábbi gyakorlattal ellentétben, ld. „Natasa a lucernásban” és hasonló monumentális mûalkotások ) nem
tesznek ilyet. Nyíltan és õszintén vállalják, hogy a magas kultúrához édeskevés közük van. Õk azért vannak,
hogy minket kielégítsenek. Így is, úgy is. Ha kell (és mindig kell… ) dörögnek a fegyverek, röpködnek a
kecsöpös hullák. De hát a hírmûsorok mennyiben különböznek? Ott mást látni? Talán csak a kecsöp nem az
igazi... De ha kell (márpedig az is kell… ) olvadó, édes történetekbe habarodhatunk (ragadhatunk) a család
szolgálatában.
Most már csak egy valamitõl mentsen meg minket a Magasságos TV Tanács és ORTT: az erõszakmentes
képernyõtõl. Mert akkor már a valóság végleg eltûnik, csak a szirupsûrû limonádék, amatõr popdalénekesek,
ostoba játékok és vetélkedõk tömkelegén mûvelõdhetünk tovább.A (kis)polgári ízlés és unalom szent nevében.
Jól élnek majd a videotékák – ami ugyan nem zavar, hisz a bírónak nincs videója. De könyvtára még lehet.
Huszár László

BALFI
HÍREK

Csak olvassa és írjon bele! Minden balfi
háztartásba ingyenesen eljut!

*

Évek óta a lakosság szolgálatában!
Várunk minden hozzászólást, ötletet!
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A balfi fürdõkultúra múltja

1.A balfi víz gyógyereje
A balfi víz gyógyerejérõl, a gyógyvíz üdvös hatására építkezõ fürdõkultúra történetérõl sok mindent, de
nem eleget tudunk. A téma megismertetésére vállalkozó „sorozat” elsõ lépéseként a víz gyógyerejérõl, az
ezzel kapcsolatos történelmi vonatkozásokról szeretnénk a lap olvasóit tájékoztatni, majd a fürdõ
hányatott sorsáról, végül a Wosinszky nevével jelzett fénykoráról szólunk a következõ számokban.
A víz nagy kéntartalma
A balfi víz gyógyerejét már a rómaiak is felismerték, minthogy a Kr.u. második évszázadban népszerû fürdõhely
volt. Honnan tudjuk ezt? Régészeti feltárások során megtalálták a forrás tölgyfából készült kivezetõ csatornáját,
egy víztartályt és egy ehhez kapcsolódó vízelvezetõ csövet. Hosszú évszázadoknak kellett eltelniük, míg a
balfi vizeket igazán gyógyító céllal kezdték használni. Ez a 16. században kezdõdött meg. Sokunk számára
nem egyértelmû, hogy mitõl is lesz egy víz gyógyvíz. Hajlamosak vagyunk a hévíz, termálvíz, ásványvíz
fogalmakat összekeverni. Mint a neve is mutatja, hévíznek, ill. termálvíznek a 30 foknál melegebb vizet nevezzük.
Az ásványvíznek az a jellemzõje, hogy nagy oldott-anyag tartalommal rendelkezik. S mi a gyógyvíz? A
bizonyítottan gyógyhatású vizeket nevezzük gyógyvíznek. Ezek közé tartozik a balfi víz is. Az itteni gyógyvíz
legfontosabb ismérve a magas kéntartalom, minthogy literenként 10 mg-ot is tartalmaz. S hogy hogyan került(t)
a vízbe kén, két magyarázat is van rá !. Az egyik szerint a kénes gázok utóvulkáni eredetûek, a másik – sokkal
valószínûbb magyarázat szerint a tõ „õsébõl” a lápnövényzet bomlásából származik a balfi víz jellegzetességét
adó kén. A víz nagy kéntartalmának köszönhetõen fõleg a mozgásszervi betegségek, reumatikus gyulladásos
megbetegedések, ortopédiai betegségek, degeneratív izületi betegségek, neurológiai megbetegedések ellen
hatásos. Bebizonyosodott, hogy balesetek után a mozgásszervek utókezelésére különösen hatásos.
A víz sokrétû gyógyereje
A balfi víz gyógyerejérõl 1631-ig visszamenõleg több írás is beszámol. Az elsõ munka a „Balffi Feredõ
hasznosságáról, munkálkodó erejérõl” 1631-ben jelent meg Scholz Jeremiás tollából a csepregi nyomdában.
(Talán Csepregen sem tudják sokan, hogy településükön ekkor már nyomda mûködött!) Az ágfalvi születésû
Rosner Mátyás elsõként (1660) mutat rá a víz kénes jellegére. Egy lelkes soproni orvos, Loew András 1700ban írt tudományos értekezést a balfi fürdõrõl, melyben megemlíti, hogy a „forrásból feltörõ víz égszínkék
színû. Igen kellemetlen kénes szaga van és kénes íze”. Felhívja a figyelmet a kénes víz vizelethajtó hatására, s
mint írja, sebes testrészek, régóta tartó fekélyek kezelésére alkalmas, s segít a lábdagadás gyógyításában és a
vízkórságban szenvedõkön. Azt is megemlíti, hogy a köszvény és izületi bántalmak enyhítésére, porckopások
következtében jelentkezõ problémák kezelésére mennyire hatásos, s mint írja: ivókúra formájában gyomorhurutok
gyógyítására alkalmas az itteni savanyúvíz. 1772-ben ugyancsak egy soproni orvos, Andreas Conrad számol be
a balfi víz gyógyerejérõl. Megállapítása szerint a víz gyógyereje már igen rövid kúra alatt is tapasztalható, a
fáradtságot, kimerültséget szinte azonnal megszünteti, mivel serkenti a vérkeringést. Gyomorégés, különféle
gyomorbajok ellen is hatásos, s a vizelet gyakori megindulásának visszafogására is alkalmas.
Ivókúrára is jó
Ivókúraként alkalmazva lázcsillapító hatású – Conrad doktor szerint. 1777-ben jelent meg Crantz bécsi
orvosprofesszor tanulmánya, melyben õ is leírja, hogy a balfi víz erõs kénszagot áraszt és sókat tartalmaz.
Megemlíti, hogy ivókúraként alkalmazva a gyomorsav-túltengést csökkenti, jótékony hatással van a bél
mûködésére, a vérkeringésre, a vizelet-kiválasztásra. Megfigyelte, hogy tárolás során a tengerkék vízben fehér
mészréteg ülepedik le. Megállapítása szerint borral keverve is fogyasztható! (Ennek hallatán szinte hallom a
balfi borászok és igényes borivók hangos felhördülését!)
Még mire jó?
Crantz professzor német nyelvû megállapításait némi kiegészítéssel ellátva La Langue János 1783-ban megjelent
magyar nyelvû írásában olvasni, miszerint a balfi víz köszvény, kólika, vesebaj, külsõ sebek ellen hatásos, sõt
különféle méhbajok gyógyítására is alkalmas. A víz gyógyító erejének ismertetését követõen feltétlenül
idekívánkozik egy mondat, nevezetesen az, hogy csak 1898-ban kapott Balf gyógyfürdõi minõsítést Wosinszky
István fürdõtulajdonos-orvos kezdeményezésére.
Az ilyen kiváló gyógyhatású vízre alapozott fürdõkultúra kialakulásáról, a balfi fürdõ hányatott sorsáról, a
tulajdonossal, Sopron városának magisztrátusával való örökös viszálykodásokról, perlekedésekrõl, majd az
elévülhetetlen érdemeket szerzõ Wosinszky István áldásos itteni tevékenységérõl a következõ számokban
számolunk be.

Dr. Kölcsei Tamás
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“Semmiféle dolgot nem lehet
sem szeretni, sem gyûlölni,
míg meg nem ismertük.”
(Leoardo da Vinci)

Szûz
augusztus 23 – szeptember 22.
Most érkezünk az Állatöv feléhez, ez már az aratás, a betakarítás
ideje, készülõdés a télre. A hatodik jegy változó és föld minõségû.
A földies jegyekre (Bak, Bika, Szûz) jellemzõ a lassúság,
nehézkesség, állandóság. Az anyaghoz, az anyagi világhoz való
ragaszkodás a jellemzõ, a mozgékonyság, a gyors tevékenységre
való hajlam itt háttérbe szorul.
A föld a legõsibb szimbólumok közé tartozik. A Nagy Anya, a
Föld Anya, a termékenység, a kreativitás, az élet fenntartásának
legõsibb szimbóluma. Több teremtésmítosz is isteni
beavatkozással a földbõl származtatta az emberiséget.
A föld az anyag, az ég a lélek megfelelõje a legõsibb
hagyományokban is. A föld szimbólumához szorosan kapcsolódik a kövek, ill a sziklák jelképrendszere: a
stabilitás, hosszantartóság, örökkévalóság kifejezésére szolgál.
A Szûz idõszakát a munka és a rend eszméje uralja. Nagyon gyakorlatias gondolkodásúak, viszont könnyen
elvesznek a problémák apró részleteiben, így vezetésre többnyire nem alkalmasak, de kiváló kutatók lehetnek
és a közös, sok aprólékosságot igénylõ munkákban jól megtalálják a helyüket.
Takarékos emberek, a keveset is nagyon jól beosztják és még félre is tesznek belõle, rosszabb idõkre számítva.
Csak akkor vásárolnak új ruhát, ha az elõzõt már elhasználták, így a divat nem éppen az õ területük.
Öltözködésükre az apró minták, a pasztell színek, halványzöld, barna a jellemzõek.
Aggodalmaskodó természetûek, nagyon féltik az egészségüket, minden apró problémát azonnal „orvosolni”
szeretnének, ezért a gyógyszergyárak bátran alapozhatnak azokra, akiknél a Szûz jegy tulajdonságai
hangsúlyosak.
A Zodiákus kritikusaként tartják számon és ezért nehezebben talál társat magának. Szereti a családját a maga
módján, csak éppen nehezen tudja kimutatni. A testiség számára nem annyira fontos. Szívesen szolgál másokat,
hogy hasznosnak érezze magát. A szerzetesek, apácák többnyire szûz érdekeltségûek. A Szûz szorgalmas,
tiszta, házias, otthonszeretõ, szenvedélyeknek nem rabja.

Szerk.: Kata

Adalék a szürethez

In vino veritas

A szõlõ, egyik legfontosabb kultúrnövényünk már a Bibliában is szerepel, az egész mediterrán környéken
ismerték, termesztettélk és számos kultúrában szent növénynek tartották. Az örökkévalóság, az újjászületés
és a halál szimbóluma is. Több ábrázoláson Éva „nõiességét” szõlõlevél takarja.
A szüret, a fürt lemetszése nagyon régi haláljelkép. Dionüszosz, Ozirisz és Kronosz is ekkor hal meg. Tavasszal
azonban kihajt a szõlõ, új életre kel Bakkhosz és föltámad Krisztus is.
A szüret után a szõlõbõl készített bor szinte minden kultúrában az „élet nedve”, az igazság, a vitalitás, de
haláli is, mint véráldozat.
„A bor erõs, a király erõsebb, az asszonyok még erõsebbek, az igazság azonban mindent legyõz!” – olvasható
Szerk.: Kata
egy skóciai kápolna bejárata fölött.
Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Balf Településrészi Részönkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával, 400 példányban
Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: balfihirek@freemail.hu, www.gportal.hu/balf
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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