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

Gondolatok  a Magyar Kultúra Napjához

Mi az a kultúra, egyáltalán, kinek kell?

A balfiak már tudják a nap jelentõségét, hiszen többször rendezvénnyel is
megünnepeltük: a Magyar Kultúra Napja minden év január 22-e, a Himnusz
születésnapja.  Most ennek a napnak az ürügyén egy kicsit másról szeretnék beszélni,
nem csak azért, mert sokan úgy vélik, a kultúra valami magasztos, fenséges dolog,  és
helyenként unalmas dolog amihez a hétköznapok során nem sok közük van, hiszen
élni kell.
Csakhogy a kultúra nem csupán koncerteket, kiállításokat, könyveket jelent, hanem
életünk szerves része, ha tudunk róla, ha nem. A magas kultúra sajnos napjainkban
bizony nem mindenkié: sem pénz, sem idõ, sem energia nincs elegendõ, sõt talán
ezek miatt az  érdeklõdés sem általános egy-egy mûvészeti-oktatási program, lehetõség
iránt.
Mégis, a kultúra civilizációnk, mindennapjaink szerves része. Gondoljunk csak a
testkultúrára, az öltözködési kultúrára, a borkultúrára, a beszédkultúrára, emberi
kapcsolatainkra, érkezési kultúránkra, és még sorolhatnám. Ezek életünk szegmensei,
egymástól alig elválaszthatóak, de szorosan összefüggenek a magas kultúrával is,
egymást alakítják, folyamatos kölcsönhatásban állnak. Mert ugye, honnan tudjuk, hogy
a szülinapi tortába nem kézzel markolunk, honnan tudjuk, hogy temetésre vagy
esküvõre nem teniszfelszerelésbe öltözünk, és honnan tudjuk, érezzük, hogy magyarok
vagyunk? Csak egymástól és persze az iskolákból és a mûvészetekbõl. A Himnusz
szavai, hangjai mindnyájunkban az összetartozás érzését keltik. De hát mibõl is áll ez
az összetartozás? Közös történelmünkbõl, múltunkból, lakóhelyünkbõl, szokásainkból,
nyelvünkbõl. És nem utolsó sorban közös reményeinkbõl is. Egy szóval: kultúránkból.
Még akkor is ha ezen a nagy egységen belül nagyon is különbözõek vagyunk,
közösségenként, családonként, de egyénenként is. Ám ez így szép igazán: egy színes
csokor, aminek szálai együtt és külön-külön is szépek: egyik virág sem utálja, gyûlöli
vagy irigyli a másikat, mert tudja, nélküle õ maga is kevesebb lenne. Valahol itt a
kultúra lényege.
Mi a kultúra hát? Kinek kell? Mindenkinek. A maga módján és helyén.

(hl)

Ifjúsági Klub taggyûlés, febr. 1. szerda, 18 óra
 

(ld. Részönkorm. hírek!)

Farsangi  Bál

Mit  üzennek a  cs i l lagok?

 1 %



Részönkormányzati hírek
A balfi Részönkormányzat január 18-án tartotta soros
ülését. Tárgyalta a Sopron MJ. Város Önkormányzat
Közgyûlésének napirendi pontjait. Az 1-es számú
elõterjesztés Balfot közvetlenül nem érinti.  A 2.
számú elõterjesztést (mely a Sopron MJ. Város
Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a
vagyon feletti tulajdonjogok gyakorlásának és a
vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet
alkotás elõterjesztését tartalmazza) csak azzal a
jegyzõkönyvbe vett kitétellel szavazta meg, hogy az
esetlegesen elidegenítésre kerülõ balfi ingatlanokból
befolyt összeg felett a balfi részönkormányzat
rendelkezzen.
Az elõterjesztések megvitatása és megszavazása után
aktuális problémák tárgyalása következett.

1. Idén van a kitelepítések 60. évfordulója. A
Balfról kitelepített német ajkúak jelentõs része
a németországi Uffenheimbe került (ahol
egyébként van is egy Wolfserstrasse), ott azóta
évente megünneplik a kitelepítés napját (ezt
õk Heimattag-nak nevezik). Valószínûleg a
tájékoztatás szerint az idei lesz az utolsó ilyen
ünnep, egyrészt mert a kitelepítettek jelentõs
része már nem él, másrészt pedig megnyíltak
a határok.  A hatvanéves évforduló alkalmából
a Balfi Dalárda venne részt az ünnepségen, a
részönkormányzat egy fõvel képviseltetné
magát. A lehetséges támogatás módját és az
ünnepségek kapcsán felmerült egyéb
kérdéseket tárgyalta a testület.

2. Újabb lakossági bejelentések érkeztek a balfi
Ifjúsági Klub mûködésével kapcsolatban,
mely szerint egyes klubtagok ismét súlyosan
megsértik az együttélés szabályait és a klub
mûködési rendjét. Errõl a testület az ülés
folyamán azonnal tájékoztatást kért az éppen
a klubban tartózkodó fiataloktól. Ennek
alapján 2 0 0 6 .  f e b r u á r
e l s e j é n , szerdán  e s t e  6
ó r á r a  k l u b g y û l é s t  h í v u n k
ö s s z e ,  melyen a részönkormányzat
meghallgatja a fiatalokat. Nyomatékosan
felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a klub
mûködése érdekében a gyûlésen minél
nagyobb létszámban jelenjenek meg, mert ha
nem születik megállapodás, a klub
tevékenységét – mint az már korábban
történt két hétre – most határozatlan idõre
szüneteltetjük! Ez ellentétes szerintünk a
fiatalok érdekeivel, az önkormányzat nem
akarja megfosztani az ifjúságot a közösségi
élet lehetõségétõl, ám a panaszok
gyakorisága és súlyos volta feltétlenül
szükségessé teszi azok megbeszélését és a
problémák orvoslását.

Közelítve a 21. századhoz

A balfi iskola felújítása
Iskolánk, nyilvánvaló gazdasági okok miatt,
szervezetileg átalakult (tagiskola lett) az elmúlt
esztendõben. Ez azonban nem befolyásolta
azokat a helyi törekvéseket, hogy külsõ és belsõ
képe egyre inkább közelítsen a 21. század
elvárásaihoz. A korábban megújult tetõszerkezet
után az elmúlt év második felében a Balfi
Ásványvíz Üzem egy támogatási szerzõdés
keretében céltámogatásként átutalt  a Balf
Alapítványnak 3 millió forintot, ebbõl
kerülhetett sor az ablakok cseréjére.  A
támogatási szerzõdésben a támogató kikötötte,
hogy a beépített nyílászárókat csak a Balf
Alapítvány hozzájárulásával lehet eladni. (Ez
némi garanciát, kötöttséget jelent az épület
esetleges késõbbi eladásával szemben is.)
Megújult az iskola kapuja 600 ezer forint
értékben, szintén a Balfi Ásványvíz Üzem
jóvoltából, de az õ (2 millió forintos)
finanszírozásuk nyomán került sor az udvar
betonozásra, mely már úgy készült el, hogy
tervezett aula szerkezeti tartóelemei a betonba
kerültek.
Sor került az épület külsõ vakolására és az elõtte
levõ járdaszakasz újrabetonozására is. A
rendelkezésre álló keret (1,7 m. forint) azonban
kevésnek bizonyult, ezt az építkezések
kivitelezõje, Horváth Ferenc vállalkozó toldotta
meg 800 ezer forint értékben.
Az egész falu nevében szeretnénk
köszönetet mondani a Balfi  Ásványvíz
Üzemnek, hiszen  jelentõs anyagi segítségük
nélkül ezek a fontos és nagyon szükséges
dolgok nem valósulhattak volna meg.
Ugyanakkor a lap szerkesztõje
kötelességének érzi – szintén a közösség
nevében -  külön megköszönni Horváth
Ferenc vállalkozónak  a 800 ezer forint
értékû támogatást, annál is inkább, mert
errõl csak egy magánbeszélgetés során
jutott  tudomásunkra,  ezt  senki nem
említette sem korábban a témával
kapcsolatban, sem pedig a közelmúltban
megjelent cikkben a Kisalföld hasábjain.
Jogos tehát, ha az érintettnek - mint mondta
- legalábbis rosszul  esett  ez a fajta
„feledékenység”, annál is inkább, mert
lapunk mindig arra törekedett, hogy ha
valaki bármit tesz a közösségért, arról
tájékoztassa a közvéleményt.
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A már hagyományos farsangi bál a Balf Alapítvány és a Balfi Vendégvárók  Egyesületének szervezésében

február 25-én, szombaton este 7-kor
 lesz a Panoráma étteremben.

Belépõdíj 5000,-Ft/fõ.
Fellépnek a Balfi Mazsorettek (mindkét csoport) és a Balfi Néptáncosok. A harmadik külsõ fellépõvel

még tárgyalunk, így maradjon meglepetés...
A zenekar a tavalyihoz hasonlóan a

 Club 7 .

A belépõjegyeket, a vacsora kiválasztását és az asztaligényt a Krokodil Panzióban és a Panoráma
étteremben lehet intézni.

A tombolához idén is szívesen fogadunk felajánlásokat, független attól, hogy jön

valaki a bálba vagy sem, a tombola tárgyakat a Krokodil panzióba lehet leadni.
 A bevételt a megszokott módon ismét a falu rendezvényeinek támogatására fordítjuk.

Az alábbi menübõl lehet majd a vacsorát kiválasztani.
 

Levesek:
Fácánerõleves csészében
Fokhagymaleves cipóban

Borkrémleves helybéli borral fûszerezve
 

Fõételek:
Ropogós malacsült párolt káposztával, hagymás tört burgonyával

Rántott pulykamellszeletek pikáns- velõs- gombásraguval töltve, Steak- Hasábbal
Bélszíncsíkok erdei gombával, Burgonya gombóccal

Szarvasszeletek “Madeira” módra, Burgonyakrokettel, Áfonyás gyümölccsel
Fogasfilé sajtmártással, hagymakarikával, Jázmin rizzsel

 
Desszert:

San Remo szelet
 

Éjfélkor:
Korhelyleves

Sertés Kocsonya

Farsangi  Bál
2006

A Vöröskereszt balfi szervezete értesíti a lakosságot, hogy február 9-én
16-19 óráig önkéntes

 v é r a d á s
lesz a Polgármesteri Hiv. Kirendeltség tanácstermében. Várjuk véradóinkat!
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Köszönet

A balfi Idõsek Klubjának vezetõje,
Horváthné, Ildikó arra kérte
szerkesztõségünket, hogy  a nyilvánosság
elõtt is köszönetét fejezhesse ki a Balfi
Ásványvíz Üzemnek, a balfi Friss
Pékségnek, Csábi Lajos pékmesternek, a
Kisbolt dolgozóinak és tulajdonosának az
elmúlt esztendõben, 2005-ben nyújtott
természetbeni támogatásokért, melyek sok
segítséget nyújtottak. Továbbá
köszönetüket fejezik ki a balfi óvoda és
iskola tanulóinak, dolgozóinak azért, hogy
a Klub szinte minden jelentõs
rendezvényét mûsorokkal színesítették az
idõsek nagy örömére.

Felhívás

A Családsegítõ Intézet a balfi

Idõsek Klubjába szeretettel

várja a helyi nyugdíjasok

jelentkezését. A közösségi élet

segítséget nyújt a szabadidõ

hasznos eltöltésén túl a

mindennapi élet gondjainak

megoldásához is. Szívesen

látunk minden nyugdíjast!

Köszönjük
Az óvoda és iskola Szülõi Munkaközössége nevében
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a szülõknek és
minden segítõnek, akik részt vettek az immár
hagyományosnak mondható Mikulás Bál és délután
megszervezésében és lebonyolításában.
Segítségükkel kapott a terem az alkalomhoz illõ díszítést,
ihattunk meleg forralt bort, ehettünk finomabbnál-finomabb
süteményeket és szendvicseket, nézhettünk látványos
táncbemutatókat, nyerhettünk értékes tombolatárgyakat és
táncolhatunk nagyot.
Külön köszönetet mondunk minden egyes szponzornak,
tombolatárgy felajánlónak, - és hogy nem volt hiábavaló a
munkájuk és segítségük, álljon itt összegzésül a bál bevétele:
Bevétel: 253.765.- Ft
Kiadás: 75.000.- Ft (zenekar)
A bál tiszta bevétele 178.675.- Ft, mely összeget az óvoda és
iskola javára fordítjuk.
Reméljük, decemberben ismét sikeresen rendezhetjük meg a
Mikulás Bált és délutánt.

Köszönjük gyermekeink nevében a mikuláscsomagot és
gyümölcsöt. Nagyon köszönjük T. Horváth Józsefnek, hogy
színvonalas mûsorral tette felejthetetlenné gyerekeknek és
szüleiknek a várakozás perceit, míg nagy izgalommal várták
a Mikulás érkezését.
Gratulálunk a kis és nagy Pom-pom lányoknak bátor és
fergeteges táncbemutatójukhoz.
Minden kedves Olvasónak kívánunk sikerekben gazdag, békés
Boldog Új Évet!

Szülõi Munkaközösség

Az egészséges öregedés
Érdekes és megszívlelendõ írást juttatott el szerkesztõségünkbe Makk Józsefné, balfi Olvasónk. Mint tudjuk,
az átlagéletkor szerencsére növekszik, így van ez Balfon is. De nem mindegy, hogyan telnek idõs napjaink.
Ezért a Batthyány-Strattmann László Idõsek Akadémiája számára dr. Iván László professzor összefoglalta az
egészséges öregség legfontosabb kritériumait. Ezek egy része az egészséges táplálkozásra, a
mozgásszükségletre, életmódbeli kérdésekre vonatkozik. Most itt hely hiányában néhány fontos, de kevésbé
köztudott lelki tényezõt említenénk.
 - Nem naptári évek, hanem saját személyes életünk szerint öregszünk, ezért  - ismerkedjünk önmagunkkal,
kössünk békét magunkkal, és tudatosan törekedjünk arra, hogy vágyaink, képességeink és lehetõségeink
között egyensúlyt teremtsünk.
- Ne csak testünket, hanem szellemünket is tartsuk frissen, edzésben! Lehetõségek: ismétlõdõ tanulás, új
tanulás,  nyelvek, számítógép, társasjátékok,… beszélgetések… naplóírás
- Vegyünk részt gondolatban, akár napi tevékenységgel is a közösséget, társadalmat érintõ ügyekben.
- Mások gondjait-bajait ne „átvegyük”, hanem szükség szerint álljunk segítségükre.
- Éljük bele magunkat abba az öntudatba, hogy voltunk és vagyunk valakik, - hogy szerves részesei és
meghatározó láncszemei voltunk és vagyunk történelmünknek, - nemzedékek kapcsolat- hálózatában. A magány
nem törvényszerû, magunk társai is vagyunk.
- Ne kiszolgáló legyünk szeretteinknek, hanem együttérzõ és segítõ társaik.



Figyelem!
Kedves Balfiak! Kedves Balfot Szeretõ Polgárok!

A Balf Alapítvány  azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz,
hogy a korábbi évek  gyakorlatához hasonlóan  személyi
jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány számára szíveskedjenek
felajánlani. A közhasznú alapítvány munkássága már ismert
mindnyájuk elõtt. Nincs olyan megmozdulás vagy rendezvény
településünkön, amiben  ne mûködnénk közre, nem vennénk ki
részünket akár anyagiakban, akár tevõlegesen. Többek között, hogy
ezt az újságot Önök havi rendszerességgel ingyenesen kézhezkapják,
az is nagy részben az alapítványi támogatásnak köszönhetõ. Kérjük,
ezért ne feledkezzenek meg rólunk és adják le ki-ki munkahelyén
vagy az önadózók jövedelembevallásukhoz csatolják azt a már
kitöltött szelvényt, amit a Balfi Hírekbõl is kivághatnak. Ld. fent.
Köszönettel a Balf Alapítvány Kuratóriumának nevében:

 Foki Gábor elnök
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Itt levágandó

A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja  ki

az
újságbó l
és adja le
a leírtak
szerint!

Mi a demokrácia? - A demokrácia az, amikor két farkas és egy bárány arról szavaz,mi legyen a vacsora...

Egy kis humor

Addig röhögtünk a fõnök viccén, amíg megértettük, hogy az a mai feladat.

- Mi az? A disznók megállás nélkül esznek a vályúból?
- Szünetmentes táp.



Itt levágandó
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Óvodánk hírei
A 2005-ös év véget ért. Az óvodai közösség - gyermekek és felnõttek- biztos alappal kezdhetik az új esztendõt,
hisz a tervezett programok idõarányos része megvalósult.
Többek között:
- Mikulás érkezett az óvodánkba. Gyermekeink teljes odaadással készültek erre az eseményre. Énekeket,
verseket, mondókákat tanultak, különbözõ technikákkal készítettek kis mikulásokat, rajzolták le élményeiket.
- Balf közös Mikulás estjén is ugyanilyen lelkesedéssel vehettek rész. Köszönjük Mikulás, hogy idén is
eljöttél és várunk jövõre is!
- A Mikulás bál elõkészítésében és lebonyolításában részt vettünk.
- Sopron város ünnepén (a Hûség Napján) gyermekeinkkel körbejártuk a Fõ teret, megnéztük a karácsonyhoz
kapcsolódó látványosságokat (betlehemeket, a vásárt, a feldíszített, kivilágított belvárost, a mindenki
karácsonyfáját).
- A karácsonyváráshoz kapcsolódó események jól sikerültek, gyermekeink lelki, érzelmi kiteljesedését
szolgálták. Úgy, mint:

közös készülõdés szüleikkel az óvodai ünnepre az idõsek köszöntése dallal, verssel
karácsony az óvodában
a Horváth József Zeneiskola tanárainak mûsoros délelõttje

- Az elsõ osztályosokkal meghitt, tartalmas délelõttöt töltünk közösen A 2006-os év elején kevesebb látványos
programunk lesz. Lehetõségünk függvényében használjuk ki a tél örömeit, gondozzuk madarainkat.
Az intézmény munkaterve alapján elõtérbe kerülnek a minõségfejlesztési feladatok.
Kívánjuk az új évben tovább gyarapodjon, szépüljön a falunk, lakói pedig legyenek boldogok, eredményesek
minden ténykedésükben.

Kedves Olvasóink!
Ismételten felhvjuk a figyelmet arra, hogy ha bármilyen kérdésben szeretnének a nyilvánossághoz
szólni, ezt a Balfi Hírek hasábjain kulturált formában megtehetik. Elérhetõségeink megtalálhatók
a 8. oldalon. Csak arról tudunk beszámolni, ami tudomásunkra jut! Szeretettel várjuk
megkereséseiket, személyesen, levélben, telefonon vagy e-mailban.

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!
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Profi boksz

Világbajnok Balfról?
Semmit nem akarunk elkiabálni, de...Igen, ennek  megvan az esélye!
Lapunk figyelemmel kíséri Faragó Beatrix pályafutását. Szorgalma,
kitartása, akarása és tehetsége remélhetõleg eredményt hoz most
is. Örömmel számolhatunk be arról, hogy többszöri halasztás után
elõreláthatólag február 25-én Budapesten a Blue Alligator Boksz
Promotion által rendezett Profi Boksz Gála keretében küzdhet meg
Betty a WIBA világbajnoki övéért légsúlyban, a német Daniella
Graffal. Aki bõvebben kíváncsi az eseményre, a
www.bluealligator.hu oldalon többet is megtudhat. A mérkõzésrõl
lapunkban is beszámolunk, közvetlen Faragó Beatrixtól megtudva
a történteket. Addig is hajrá Betty!

(fotó a fenti hivatkozásról)

Faragó Beatrix

Emlékeztetõül: Ez (is) történt 2005-ben
Nem véletlen az is zárójelben. Hiszen mindenki tette a dolgát, a részönkormányzat, az iskola, az óvoda,
az Idõsek Klubja, a csoportok, a vállalkozók, a szervezõk, sportolók  és a lakosság is. Ezek az úgymond
„hétköznapi” dolgok – a munka dandárja. Errõl itt hely hiányában most nem írunk, szintén nem írunk
az évfordulók, nemzeti ünnepek megünneplésérõl, csupán az ezektõl eltérõ események, eredmények,
gondok kerülnek megemlítésre.

2005. január: Kiírták az elsõ balfi anekdotapályázatot. Információs táblákat kapott a buszmegálló. Farsangi
Bál volt a Panoráma étteremben
2005. február: Megnövekedett, 2, 5 milliós részönkormányzati költségvetés került felosztásra. Meghirdettük
a Balfi Kvíz vetélkedõt. A Balfi SE nõi csapata 3. helyezést ért el egy celldömölki tornán.
2005. március: A részönkormányzat dönt a Tánc- és Muzsikaház kultúrházként való üzemeltetésérõl. Felújítva
ismét megnyílt a Halászcsárda. Tóth Richard diákolimpiai döntõs.
2005. április: Májusfa állítás április 30-án, mûsor, bál a Halászcsárdában. A Költészet Napjának megünneplése,
vermondóverseny az iskolába, József Attila centenárium ünnepség  a kultúrházban.
2005. május: Horváth Firderika I. helyezést, Vinkovits Evelein III. helyezést ére el a regionális német nyelvû
szavalóversenyen Harkán. A Városfejlesztési Mûhely Balfon. Tóth Richard diákolimpiai bronzérme. Májusfa
Kupa. (nõi foci)
2005. június: Az elsõ Balfi Bor- és Babfesztivál. Ismét tagiskola a balfi iskola. Koncert az ev. Templomban.
A Balfi SE 4. helyen  végzett a tabellán.
2005. július: Csapadékdömping: sártenger a Fõ utcán, „árvíz” a Fertõ utcában. Wagner Szilárd koncertje az
ev. templomban. Culóka-buli a gyerekeknek. Rajzpályázat gyerekeknek. Bognár Róbert visszavonult az aktív
sportolástól.
2005. augusztus: Az eilati (Izrael) kultúrcsoport fellépése a kultúrházban. A három napos Balfi Szüreti
Napok.  Hintós baleset.
2005. szeptember: Elkészül az iskola felújítása. (tetõ, ablakok, térbetonozás, homlokzat). Jó hangulatú Balfi
Búcsú a kultúrházban.
2005. október: Az Elke Alapítvány ruhaosztása. Balf képviselteti magát az Igazak Falának átadó ünnepségén.
Rendkívüli seregély-támadás a balfi szõlõkben. Jelentõs méretû társadalmi munka a balfi temetõben és
környékén. Balfi kitüntetettek: Causa bona triumphat: id. Várnoki Ferenc és Foki Gábor. Baader Erik
adománya: a templom ablakainak cseréje.
2005. november:  Temetõi Koncert. Szepes Péter kiállítása a bafli kultúrházban. Tóth Richard újabb
sportsikerei. A Balfi SE 9. helyen zár az õszi idényben.
2005. december: Nagyszabású építkezés  a volt Hany Istók borozó helyén. Mikulás délután és bál. A temetõi
út melletti rész tuskótlanítása, a vízelvezetõ rendszer elõkészítése. Elkészül az iskola új kapuja.



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.

„Az ami fent van ugyanaz, mint ami lent van.

Boldog, aki ezt megérti.” (Tabula Smaragdina)

Csillagok üzenetei
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A Nap január 21-tõl február 20-ig

A Vízöntõ jegyében jár

Uralkodó bolygója a Szaturnusz és az Uránusz

Böjtelõ hava

Január jeles napjai közül nem maradhat ki Vince (jan. 22-e). Jól rímel
a szóra a népi regula: „csorog a Vince, telik a pince.” Sajnos azonban
a rímelés az egyetlen támasza e regulának, mert szüretig sok egyéb
balszerencse is beleszólhat a pince megtelésébe. Egész Európában
ismeretes e szólás, talán  a latin „vinum” (bor) szóval való hasonlósága járult hozzá népszerûségéhez. Január
25-én Pál fordulását találjuk a naptárban: „ Pál-fordulás – tél fordulás” tartja a csízió. (Ebben az idõben
hagyja el a Nap a Tejútat).
Február 2-án Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján áldották meg a tüzet, amirõl gyertyát gyújtottak és
ezzel kerülték meg a szentegyházat és a határt. E naphoz ismét több népi regula tartozik. Pl: „ha Gyertyaszentelõ
elõtt énekel a pacsirta, utána még sokáig fog hallgatni.”
A néphit szerint a medve téli álmából felébredve ezen a napon kijön  barlangjából, s ha napos idõt talál, azaz
meglátja saját árnyékát, visszabújik, mert még hosszú lesz a tél.
Február 3-a Balázs napja, az almákat szentelték meg ekkor. Ilyenkor tartották az úgynevezett Balázs-járást.
Ezen a napon a csoportba verõdött tanulók jártak házról-házra, s deákot verbuváltak az „oskola” számára.
Ma úgy mondhatnánk: „beiskolázták a tanköteleseket.”
Dorottya ünnepe (február 6.) asszonyi dologtiltó nap volt, és a fagy is most kezd engedni.
Február 11-e Elek napja, a pásztoremberek számára tavaszkezdõ nap. A székely hegyi pásztorok õsi
kígyóünnepe volt ez, ilyenkor bújtak elõ odúikból a kígyók.
Bálint napja (február 14.) a tyúkültetés ideje, faluhelyen ilyenkor kezdenek fészket rakni a verebek.
Farsang idõszakában járunk, amikor a legtöbb lakodalmat tartották és ez volt az ideje a táncnak, mókázásnak,
mulatságnak.
A Vízöntõ a tizenegyedik állatövi jel. Téli, fix és a levegõ eleméhez tartozik. Szimbóluma megegyezik az
egyiptomi hieroglifa víz jelével. (Két egymáson lévõ hullámvonal.) A levegõ jelképezi az életenergia áramlását.
Azokat az embereket képviseli, akiknél a gondolkodás a legfontosabb megnyilvánulás, akik az intellektusra,
kapcsolatteremtésre és a beszédre helyezik a hangsúlyt.
Tehát ebben a stációban ismét a szellemiség válik hangsúlyossá, s az életben soha nem tapasztalt magasságokba
szökken, hogy megújíthassa az életet. A kapcsolatok ismét meghatározóan fontosak lesznek, hogy az eddig
megtett út törvényeit, nehézségeit, szépségeit, tanulságait elmondhassa, taníthassa társainak.
A Vízöntõ mint angyal, két korsóból önti a vizet. Az égre és a földre.
A szellem és az anyag megtisztulását teszi meg ezáltal. A tudat és a test megtisztítása általi felszabadulás
feladata jelenik meg itt.
A Vízöntõ jeléhez testi szinten az alsó lábszár, a vénás keringés és az idegrendszer tartozik. A tudatot és a
szellemiséget szimbolizáló idegrendszer a felsõ világot, míg a továbblépõ láb az alsó világot jeleníti meg.

Szerk: Kata




