
BALFIHÍREK



V II.  é v f o l y a m   4.  s z á m ,  2 0 0 6.  április

A  t a r t a l o m b ó l :

1

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

Dr.Kölcsei Tamás

Barbár cselekedet húsvétkor – a szobor ellopása
A borús, esõs napokkal beárnyékolt húsvéti ünnepek szürke hangulatát egy nagyon szomorú esemény végképp
elrontotta. Barbár kezek – állítólag nagyszombat éjszakáján – községünk egyik legismertebb nevezetességét, a
temetõdombon lévõ Szerb Antal emlékmû bronz dombormûvét lefûrészelték a tartó vasoszlopokról. A számukra
bizonyára több tízezer forintot értõ zsákmánnyal az éj leple alatt eltûntek. Azt már nem csak Balfon, de mindenütt
tudni, hogy a gonosz, rossz szándékú embereknek semmi sem szent, miként a húsvéti ünnepek sem, legkevésbé
az a dombormû, melynek eszmei értéke igen nagy, s a község számára szinte pótolhatatlan. Ha nem is sokan
(hiszen nem volt soha kellõ „reklám” az emlékhely megtekintésére), mégis páran felmentek oda, hogy
adózhassanak Szerb Antal és meggyilkolt társai emlékének, azoknak, akiknek neve örökre összekapcsolódott
haláluk helyével, a balfi tömegsírral. Szegényebbek lettünk egy emlékmûvel, és az emberiségbe vetett amúgy
is megingott hitünk a barbár cselekedet hallatára tovább gyengült. Az ellopott szobor bizonyára valamelyik
fémgyûjtõ-helyen vár beolvasztásra. A mûvész megformálta görnyedt, megalázott, vánszorgó mártírok elmékét
már nincs, ami felidézze a szoborhoz felzarándokolóknak. Az a halvány remény ad némi vigaszt, hogy a
Polgármesteri Hivatal helyi kirendeltsége mindent megtesz, hogy a feljelentést követõen országos körözéssel,
a gyûjtõtelepek kiértékesítésével, esetleg a TV segítségét is igénybe véve  a beolvasztás elõtti megtalálja és
megmentse a pótolhatatlan szobrot. Izgalommal és halvány reménnyel várjuk a fejleményeket, hátha elõkerül
a szobor. Adja az Isten!

Májusfa állítás és Májusfa Kupa
                    Ez évben a balfi sportolókkal közösen,

                  á p r i l i s  2 9 - é n , s z o m b a t o n
                       kerül sor a hagyományos májusfa-állításra,

                  a  k i s b a l f i  s p o r t p á l y á n .
A program:

de. 9- tõl elõreláthatólag  15 óráig Májusfa kupa, 10-12 nõi futballcsapat
részvételével. Ezt követõen kerül sor a májusfa felállítására A Sopron Városi
Fúvószenekar közremûködésével. Ezután a Májusfa Kupa eredményhirdetése
következik, majd kendó bemutatóval, gulyással, ételekkel, büfével várjuk a
kedves balfiakat egy felhõtlen majális reményében.

S z o b o r l o p á s  b a r b á r  m ó d o n

Ú j r a  m a j á l i s



Részönkormányzati hírek Költészet Napja 2006.

A versszeretõ Balf
Balfon idén ápri l is  12-én ünnepeltük a
Költészet Napját. Idén sajátos helyzetben
voltunk, hiszen minden más alkalommal az
ünnephez legközelebbi hétvégén kerítünk sort
rá,  mert  i lyenkor talán több az emberek
szabadideje.  Ebben az évben viszont  a
megelõzõ vasárnapon választások voltak, az azt
követõ hét pedig Húsvét, a nagyhét ideje.
Ráadásul egy korábbi ígéretnek megfelelõen,
a szervezõk – köztük magam is – Nagycenkre
voltunk hivatalosak, mint közremûködõk
április 11-ére. Így esett a választásunk szerdára.
Kicsit aggódtunk, de nem csalatkoztunk. Mint
ahogy Sarkady Sándor,  -  aki  többször
el látogatott  már hozzánk – mondta:  „a
versszeretõ Balf” szép számmal jelen volt a
rendezvényen. Köszönet érte, nemkülönben
köszönet az óvodásoknak, iskolásoknak és
felkészítõiknek, akik idén is színvonalas
produkciókkal járultak hozzá a tizedik Balfi
Versünnep sikeréhez. Külön köszönet illeti a
balfi részönkormányzatot, valamint Kalmár
István alpolgármester urat és Németh Éva
közmûvelõdési szakreferenset, akik anyagi
támogatással  és  ennek lebonyolí tásával
segítettek. A mûsor most egy kicsit más arcát
is megmutatta a költészetnek. Az óvodások,
iskolások és a kópházi iskola tanulójaként, de
balfi lakosként Nagy Balázs üde verscsokrot
nyújtot t  át  nekünk,  majd a programban
vendégül láttuk Radics Pétert, aki elsõ lépéseit
teszi aköltészetben, Vesszõ Ágnes és Kövesi
György költõket, akikkel néhány újabb írásuk
bemutatása mellett a kortárs költészet, az
irodalom  fontos kérdésébe próbáltunk
betekinteni. Az este különlegessége a Himby-
Limby együttes volt, akik a  fiatalos, modern
zenei ízlés jegyében megzenésített verseket
mutat tak be,  nagy sikerrel .  A Civitas
Pinceszínház  képviseletében Papp Attila
humoros verselemzése jutatta eszünkbe az
egykori irodalomórákat. Az estet H. Nagy
Cecília Ady-tolmácsolása zárta, majd ezt
követõen pogácsával ,  balf i  borokkal  és
üdítõkkel kedveskedtünk a megjelenteknek.
Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak,
akik a nap sikerét jelenlétükkel és munkájukkal
lehetõvé tették, folytatva ezt a kitûnõ balfi
rendezvények sorozatát.

Huszár László
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A balfi részönkormányzat 2006. április  19-én,
szerdán tartotta soros ülését. Megtárgyalta és
megszavazta a soproni Közgyûlésre
elõterjesztett  napirendi pontokat,  ezek
közvetlenül Balfot nem érintik, így itt
részletesen nem ismertetjük.
Ezek után az önkormányzat tárgyalta a kultúrház
felújításának tervét. A rendelkezésre álló 30
millió forintból kell  megoldani a tetõ
rendbetételét, a nyílászárók cseréjét, a belsõ tér
(elõtér, nagyterem, öltözõk, vizesblokk és a
színpad) korszerûsítését, valamint a teljes
értékû fûtést.  A testület kifejezte azt a
szándékát, hogy a munkákat szinte kivétel
nélkül helyi vállalkozók végezzék, ez
pályáztatásra kerül Sopron MJ. Város
Polgármesteri Hivatalának kiírásában, a munkát
végzõ vállalkozók személyérõl közös döntés
születik.
A munkák várható kezdési idõpontja ez év
május-június, elõre látható befejezése 2006.
november. (Ez idõ alatt  az esedékes és
hagyományos rendezvények más helyszíneken
kerülnek megrendezésre, errõl az aktuális
szervezõbizottság dönt. Pl. Bor- és Babfesztivál,
Szüreti Napok, Balfi Búcsú)
A részönkormányzat tárgyalta még a Szerb Antal
emlékmû megcsonkításával kapcsolatos
kérdéseket, valamint az ajándékba kapott
kézikönyvtár (ld. cikkünk) kérdését.

Köszöntjük Balfon!
Sokan és sokszor - joggal -
kifogásolták, hogy más
településekhez hasonlóan nem
üdvözöljük az érkezõket és
köszönünk el a távozóktól. Ez az
udvarias gesztus azon túl, hogy
nagyon szép szokás, érezteti
vendégeinkkel, hogy szívesen látjuk
õket, így – remélhetõleg – majd
szívesen visszatérnek.
Most, az elmúlt hét óta  Balfon is
köszönünk az idegennek, elkészültek
a kétnyelvû üdvözölõ feliratok és
kikerültek Balf minden bejáratához.
Az igényes kivitelû táblák ügyes és
ötletes fiatal balfi szakemberek
(Lõrincz László és a Miszori
testvérek) munkáját dicsérik.



Balfi gyerekek
Lengyelországban

Néptánc
A Pendelyes néptánc együttes növendékei a
lengyelországi Zoryban vendégszerepeltek a IV.
Nemzetközi Táncfesztiválon. Ezen a  nevezetes
eseményen két balfi kisgyerek is részt vett, akik tagjai
a Pendelyesnek, név szerint Tóth Kata és Kovács
Andor. Kívánunk nekik még további sok jó
szereplést, kitartást a táncban!

Lövészet
A verseny szintén Lengyelországban volt. Négy
ország négy csapata vett részt a megmérettetésben,
a csapatok 11-12 éves gyermekekbõl álltak.
A magyar csapat tagjai: Májer Márió, Leiczinger
Réka, Valka Nikolett, Kovács Andor, Tóth Kata,
Szegedi Csaba.
A cseh, német, szlovák és magyar csapat versenyében
a II. helyezést hoztuk el. Ez azért is említésre méltó
mert e csapat tagjai között is olvashatunk balfi
neveket: Tóth Kata, Kovács Andor.  Gratulálunk!
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KFné

Nagylelkû adomány

Kézikönyvtár Balfon
Mint korábban már beszámoltunk róla, a
Svájcban, Birsfeldenben élõ Borsos Elek és
felesége (aki egyébként balfi származású) mintegy
1200 kötetbõl álló kézikönyvtárat adományozott
a balfiaknak, sõt abban is segítettek anyagilag,
hogy szabadpolcos rendszerben hozzáférhetõek
legyenek.
A könyvek a Soproni Széchenyi István Könyvtár
Balfi Fiókkönyvtára melletti helyiségben
kialakított könyvtárszobában, a Polgármesteri Hiv.
Kirendeltség épületében találhatók. Bencze János
és Bencze Jánosné az állományt gondozta és
leltárba vette. A könyvek a középsõ polcrendszer
elkészülte után, valószínûleg már májusban
díjmentesen kölcsönözhetõek, hozzáférhetõek
lesznek minden balfi számára. A nyitásról és a
nyitva tartás rendjérõl a helyszínen plakátról
tájékozódhatnak majd, de késõbb újságunk
ismételten felhívja rá a figyelmet.
Mindenki megtalálhatja az õt érdeklõ könyveket
a gazdag anyagban, melynek nagy része klasszikus
és modern szépirodalom, de nagy számban
találunk útikönyveket, útleírásokat és
szakirodalmat is.
A Borsos házaspárnak ezúton is köszöni a Balfi

Részönkormányzat az egész lakosság nevében

a nagylelkû adományt, mely az egész település

javát fogja szolgálni.

Jegyzet a szomorúságról,

haragról és értetlenségrõl
Somogyban, Húsvét vasárnap értesültem arról, hogy
barbár és ostoba emberek szinte megsemmisítették
településünk egyik olyan fontos pontját, mint a Szerb
Antal emlékmû. Hiszen ennek nem csak mûvészeti
értéke pótolhatatlan, de felépítése egy olyan nemes
szándék és elkötelezettség kinyilvánítása is az itt élõk
részérõl, aminek szimbolikus jelentéstartalmáról talán
nem kell külön szót ejteni. És akkor jön egy senki,
egy nulla, egy szemétember a csapatával és
egyszerûen szétvágja, lerombolja, elviszi. Bizonyára
pénzért, de ez nem szolgálhat mentségére és a
cselekmény súlya sem lehet azonos egy házfeltöréssel,
bolti betöréssel. Az aki mások életét veszélyezteti
(vasúti kábelek, KRESZ táblák, aknafedelek
értékesítésével és megvásárlásával), az aki egy egész
közösség becsületébe, lelkébe gázol, a piti tolvajnál
sokkal súlyosabb büntetést érdemel. Most alakuló új
parlamentünk, régi és új képviselõinknek figyelmébe
kell ajánlanom ezúton: legyenek ezek kiemelt
bûncselekmények, ha eddig nem voltak azok. Mert az
anyagi veszteségek pótolhatók, de emberéletek
kockáztatása és közösségek szellemiségének
megtiprása nyereségvágyból a legalávalóbb
cselekedetek közé tartozik. Mi mit tehetünk?
Figyeljünk jobban közös dolgainkra, bár tudom a
szomorú események alapján –  minden, bármi lehet
alávaló emberek prédája! -hl-

Radics Péter
Marikához

Volt idõ mikor még a nevedet sem tudtam.

Most már mást is tudok, elég sokat.

Tudom, mit szeretsz s mit nem.

Mégsem tudok hozzád szólni,

nem merek, mert félek.

Mi lesz, ha te is érted minden titkom?

Mit teszel majd akkor?

* Radics Péter fiatal költõ a Költészet Napján
mutatkozott be Balfon. Az általa szerkesztett kis
kötetébõl nyújtunk át egy verset szeretettel.



Dr.Kölcsei Tamás

Kiegészítés Balf mártírjáról, Szerb
Antalról

Korábban több cikk is megjelent Balf legnevesebb halottjáról, a náci munkatáborban sínylõdött neves

íróról, irodalomprofesszorról, Szerb Antalról. Az õ emlékének állít emléket – a Balfi Hírekben

megjelenõ cikkeken túlmenõen – az írótól vett idézetet tartalmazó kõbõl faragott  emlékmû. Lehet,

hogy szememre vetik, minek is kell ennyit emlékezni a nagy íróra, hiszen csak pár hónapos balsorsa

vetette pont ide, Balfra több száz szerencsétlen társával együtt – a balfiak tudta és együttérzése mellett

– itt halt meg, s ezért kár errõl ennyit keseregni…

Valahogy Szerb Antallal kapcsolatban „elfogult” vagyok, mert úgy érzem, nem lehet eleget emlékezni

rá, erre az ízig-vérig keresztény mentalitású, katolikus szellemben nevelkedett, de zsidó származású

író-óriásra. Mert a maga korában õ valóban az volt.

Egyik emlékezõ cikkem a Piarista Diák c. újságban jelent meg, visszaidézve a Piarista Gimnáziumban

eltöltött éveit, ahol mély vallásossága majdnem a szerzetesi hivatás választásába torkollott. Volt iskolája

büszke tanítványára, akinek emlékét a Duna-parti Piarista Gimnázium emléktábláján örökítették meg.

Felesleges lenne a Balfi Hírekben Szerb Antalról korábban írt cikkem mondatait megismételni, e pár

szó és gondolat inkább csak kiegészítés gyanánt szolgál. A tehetséges írópalánta a Piarista

Gimnáziumban kitûnõen tanult. Ragyogó irodalmi képességére elsõként tanára, a híres papköltõ, Sík

Sándor figyelt fel. Szerb Antalból irodalomtörténész, egyetemi magántanár lett. Országos sikerének

zsidó származásának tragédiája vetett végett. 1943-ban munkaszolgálatra hívták be, majd 1944-ben

Fertõrákost követõen jött a végállomás: Balf. Az itteni kegyetlen munkatábor elsõ heteiben még élt

benne a remény és ellenállás, bár fizikailag szervezete erõsen legyengült. Mint írta ittlétekor, 1944.

december 13-án:”Nincs olyan rossz dolgunk, mint ahogy az ember elképzeli, bár a koszt egy kicsit

kevés, és az idõjárás így télen sok kívánnivaló hagy hátra.” December közepe táján két fõhadnagy

jelent meg azzal a céllal, hogy hamis iratokkal kihozzák õt a táborból. De õ rab-barátai és írótársai

(Halász Gábor, Sárközi György) nélkül nem volt hajlandó elszökni, s egynapos gondolkodást kért. A

hosszas tanakodás gyanússá vált az õrök elõtt, s így le kellett mondani megszöktetésérõl. A két tiszt

nem adta fel. Egyszer a menetelõ (pontosabban: vánszorgó) csoportból akarták kicsempészni, de nem

sikerült ez a bátor vállalkozás sem. A most már menthetetlenül Balfon ragadt író december 16-án

(utolsó levelében) ezt írta: „Balf átkozott egy hely, s minden tekintetben rosszul megy nekünk. Nincs

más reménységem, mint hogy a háborúnak nemsokára vége lesz. Csak ez tartja bennem a lelket…”

A szökési kísérlet meghiúsult, s az ezért járó fizikai büntetés nem maradt el. A remény elveszett, nem

volt, ami lelkierõt adott volna az összeomlott, fizikailag már végkép leépült rabnak. Fagyási sebek is

gyötörték, már enni sem tudott. Jóindulatú társai egy zárt mûhelybe juttatták be (vajon az hol lehetett,

ki tudja?), hogy a betegnek könnyebb legyen a munkája. De õ már képtelen volt erõtlen testével

dolgozni, elgyengülten a földre rogyott, ahol állativá fajult magyar õrzõi rugdosták, verték õt – hazánk

legnagyobb irodalomtörténészét!

A szerencsétlen embert utolsó óráiban társai még egyszer kivittek a sáncra, mert féltették a mûhelyben

az újabb veréstõl. Ott már állni sem tudott, még ásójára támaszkodva sem. Annyira gyenge volt, hogy

a láger orvosa nem is próbált segíteni rajta, hagyta, hogy a magyar irodalom géniusza ennyi szenvedés,

megaláztatás és brutalitás után meghaljon – ártatlanul, s ezzel „híressé” tegye Balfot. Településünk

történetéhez szorosan kapcsolódik ez a borzalmas emlék, bármennyire is ártatlan volt a község e

szörnyû (és hozzá hasonló más) háborúvégi tragédia bekövetkeztében. Ezért is erkölcsi kötelességünk

emlékezni Balf dicsõ hallottaira, élén a leghíresebbre, Szerb Antalra.
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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 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

5

Itt levágandó

A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja  ki

az
újságból
és adja le
a leírtak
szerint!

BALFI
HÍREK

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

 Évek óta a lakosság szolgálatában!
Várunk minden hozzászólást, ötletet!

*



Itt levágandó
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2006-ban 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 2005. 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 2005. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja
el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal
ellátott borítékot 2006. 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!

ÓVODÁNK HÍREI
Az elmúlt másfél-két hónapban óvodánk élete a megszokottak szerint alakult.

Fontosabb eseményeink:
-6-7 éves gyermekeink beiratkoztak a helyi iskolába.

A szombatonkénti foglalkozásokon valamennyien részt vesznek.Élményeiket örömmel osztják meg velünk.
-Az uszótanfolyamot a szülõk nagy érdeklõdése mellett eredményesen zártuk.

-A fogadóórák látogatottsága változatlan.Ekkor lehetõség adódik arra,hogy egy-egy gyermekrõl kölcsönösen
konzultáljunk szüleivel.

-A szülõk nagy érdeklõdése kísérte nyílt napjainkat,ahol megtapasztalhatták gyermekeik délelõtti ténykedését.
-Védõnõnk a tisztálkodás fontosságáról,a tavaszi öltözködésrõl beszélgetett gyermekeinkkel. A középsõ

csoportosok orvosi vizsgálata is befejezõdött.
-Az óvodai beiratkozásokon is túl vagyunk. A vártnál kevesebb gyermeket írattak be.

-A településen rendezett költészet napi ünnepségen gyermekeink versmondással vettek részt Az ..óvodai
nyuszit”izgalommal várták.és örömmel fedezték fel az udvaron elrejtett meglepetéseket.a húsvéti

elõkészületekben;rajzolás,kézimunka,tojások festése/minden gyermek részt vett.

                          TERVEZETT PROGRAMJAINK:Csak olvassa és

írjon b!-Séták, kirándulások gyermkeinkkel

-Soproni játszóterek,társintézmények,közintézménvek/állomás,könyvtár.~megtekintése. Közvetlen
környezetünkben tavaszi túrák,kisállatok me~gyelése.

A gyermekeink felkészítésével segítünk az otthoni anyák napját bensõségesebbé tenni. A~ idõseket ez
alkalommal kis mûsorral köszöntjük.

BALF 2006.ÁPRILIS.20.

Köszönet minden választópolgárnak, aki szavazatával bármilyen véleményt
mondott  közös dolgainkról! A sopron 07. körzet 22. szavazókörében, Balfon
a 878 szavazásra jogosult polgárból 611 fó adta le voksát!



S p o r t h í r e k
Tóth Richard
A fiatal balfi sportoló akaraterejét és küzdeni tudását bizonyítja az a tény, hogy kézsérülése ellenére is
elindult a diákolimpia döntõjén, ahol ugyan elsõ mérkõzését megnyerte, de azután az említett sérülés miatt
már nem tudta folytatni. Kézmûtétjére rövidesen sor kerül.

Nõi foci
A Balfi SE nõi csapata részt vett a Rábapatonán megrendezett kupán. A tíz csapatból ezúttal a nyolcadik
helyet sikerült becsületes küzdelemben megszerezni. Ez a korábbiakhoz képest nem kiemelkedõ teljesítmény,
de azért az ürömbe öröm is vegyült: csapatunk tagja, Miszoriné, Pánczél Anikó lett a torna legjobb játékosa.
Gratulálunk!

Balfi SE

A Balfi SE a Magyar Kupa küzdelemsorozatában legutóbb a Kapuvár együttesét fogadta és sajnos nagyarányú
( 1:6) vereséget szenvedett.
Az elmúlt idõszak bajnoki mérkõzéseinek eredményei:
Sopronhorpács – Balfi SE

Felnõtt: 1:0
 (Kolonics Attila, a Balfi SE játékosa  ezen a mérkõzésen sajnos súlyos
sérülést szenvedett, térd fölött eltörött a combcsontja. Mielõbbi
gyógyulást kívánunk!)
Tartalék 1:2
Balfi SE- SFAC

Felnõtt 2:2  Góllövõk: Horváth Ferenc, Várhelyi Gábor
Tartalék: 3:1
Répcevis – Balfi SE

Felnõtt: 0:1 Góllövõ: Bognár Attila
Tartalék: 2:2
Balfi SE – Pusztacsalád

Felnõtt: 4:1  Góllövõk: Bognár  Gábor 2, Várhelyi Gábor, Bognár Antal
Tartalék 3:0
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20 éve, 1986. április 26-án történt a nukleáris energia békés
célú felhasználásának legnagyobb balesete, a Csernobili
Atomerõmû negyedik blokkjának felrobbanása.

Huszár László
A szarkofág átka

Sok ezer gyertya fénye lengi körül. Az azóta elhunytak emlékére –  és még sok meggyújtatlan övezi, a
jövendõ áldozatoknak készítve.Mert bizonyosan lesznek.
A szarkofágban nyughatatlan halott fekszik: az emberi önhittség és „tudományos” butaság, valamint a
kapzsiság megölhetetlen szelleme.Hiába a sok köbméter beton: ránk sugárzik még évszázadokig.
Április 26-a volt, a tavaszt vártuk és mit sem tudtunk róla. A kis tolvajok vagy nagy adócsalók börtönbe
kerülnek. Ott a helyük. De ha volna a világban (és itthon) korrekt igazságszolgáltatás, most, vagy jóval
késõbb kellene szabadulniuk mindazoknak, tudósoknak, mûszakiaknak, politikusoknak, akik mûvükkel és
következményeinek elhallgatásával emberiségellenes bûntettet követtek el. Mohovce vigyorog. Paks  csöndes.
Csernobil él. Az iszonyú szellem ott lélegzik a szarkofág alatt. Mikor és hol bukkan elõ, ki tudja?… és mert
a mûszaki lobbi hatalmas, a gazdaság erõszakos, a politika pedig szolgai, megy minden tovább … ha pár
százezren vagy millióan beledöglenek, akkor is. Sebaj, a ravatalozót, a betegszobát a csernobili (vagy más
hasonló) áramból táplálkozó lámpák derûsre világítják. Minek ide gyertya?



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.

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

“Semmiféle dolgot nem lehet

sem szeretni, sem gyûlölni,

míg meg nem ismertük.”
                         (Leoardo da Vinci)

B I K A  H A V A
Április 21-tõl május 20-ig

Idõrõl idõre felmerül a kérdés az emberek
többségében: a távoli csillagok mozgása hatással
lehet-e személyiségünkre, életünkre, hiszen a jelenlegi
természettudomány az asztrológia állításait mérlegelés
nélkül tudománytalannak tartja, elutasítja.
Ha a bulvársajtó horoszkópjaira gondolunk, igazuk is
van, azonban a szakemberek által az egyénre felállított horoszkóppal már más a helyzet. Kérdés: a távoli
csillagok mozgása gerjeszt-e olyan erõteret, hatást, ami annak ellenére, hogy viszonylag gyenge, mégis hatással
lehet az életfolyamatokra.
Az általános relativitáselmélet szerint lehetséges egy gyenge erõtér, az úgynevezett „gravomágneses” metõ,
amit a mozgó tömegek hoznak létre.  Ennek a mezõnek a kísérleti bizonyítását az 1970-es, 80-as években egy
amerikai Saxl nevû fizikus végezte el, aki forgó,  torziós ingáknál vette észre, hogy pl. telihold, vagy Nap-
Hold együttállás idején másként kezdenek lengeni. Magyarországon, az õ munkásságától függetlenül Sarkady
Dezsõ is igazolta ez a jelenséget kísérletileg. Ha pedig a bolygómozgások megváltoztathatják egy forgó
torziós inga mûködését, lengési periódusait, akkor az ugyancsak gyenge hatások érzékelésére alkalmas biológiai
rendszerek bizonyára érzékelik ezeket a hatásokat.
A Bika az Állatöv második, a föld elem és a szilárd minõség elsõ jegye. Kifejezetten jellemzõ rá a stabilitás,
a biztonság és a türelem. A Bika szülött alapvetõ jellemvonása a megbízhatóság. A „föld emberei”
gyakorlatiasak: a földön járnak. Ezért nagyon sokan végeznek olyan munkát, amelyben nem találnak örömet
és nem is érdekli õket, mivel a Bika a rendszeres fizetéssel járó, biztos állást szereti. Mivel módfelett
gyakorlatias, ezért sikeres a pénzzel kapcsolatos pályákon, mint pl. a bank vagy biztosítási szakmában. Számos
Bika örömét leli a mezõgazdasági munkában, kertészkedésben, kapcsolata a földdel egészen sajátságos.
A jegyet a Vénusz, a szerelem bolygója uralja -, ennek köszönhetõ, hogy a Bika annyira vonzódik a szépséghez,
érzéki szeretõ és élvezi a kényelmet, a fényûzést.
Az élet sok területén megnyilvánuló birtoklási vágy a Bika legnagyobb hibája, sajnos gyakran a társ is csak
egy jól õrzött „tulajdon” lesz – bizonyosan szeretett és csodált – de nem szabad ember.
Tipikus foglalkozások: Az értékek gondozása és a föld, a birtok kezelése: földmûvelés, ingatlan, építészet,
bank. Olyan ágazatok, amelyekben az élvezete és az ízlés elõtérben van: gasztronómia, divat, ékszer kozmetika,
festészet, képzõmûvészeti termékek kereskedelme.

Szerk.: Kata
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 Képtelen SMS-ek
Bocs,  hogy csúnyán í rok. . .  (Szõkenõ)
Valami gebasz lesz  a  te lefonommal ,  nem bírok SMS-t  küldeni!
Ha elolvasta ,  kérem tépje  össze ezt  az  smst!
I t thon hagytad a  mobi lod!!!




