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 Megalakult a  Balfi Részönkormányzat



V III.  é v f o l y a m   1.  s z á m ,  2 0 0 7.  január

A  t a r t a l o m b ó l :

Képeinken balról jobbra: Kocsis János képviselõ, a részönkormányzat elnöke, Veiner Zsolt, Gál
Miklós, Ambus Csaba , Nagy Balázs, Kovács Ferencné, Huszár Lászlóné, Foki Gábor, Horváth Ferenc

(Fotó: Cyberpress  fotók alapján)

2007. január negyedikén Sopron MJ. Város  Polgármesteri Hivatalának nagytermében dr. Fodor
Tamás polgármester elõtt letette az esküt Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat újonnan
választott testülete.
Ezt követte az ünnepélyes alakuló ülés, melynek elsõ napirendi pontjaként a részönkormányzat
tagjai megválasztották a részönkormányzat elnökét: Az elnök Kocsis János, a 08. választókörzet
képviselõje lett,  egyhangú szavazás alapján.
A részönkormányzat megbízatása a korábbiakhoz hasonlóan Sopron MJ. Város Önkormányzatának
megbízatásáig, azaz az új önkormányzati választásokig érvényes.

A balfi részönkormányzat minden hónap elsõ szerdáján 18 órától tartja

fogadóóráit a Polgm. Hivatal balfi Kirendeltségén (Balf, Fõ u. 27.) Ugyanekkor

tartja fogadóóráját Kocsis János képviselõ, a részönkormányzat elnöke, aki

természetesen bármilyen témában négyszemközt is  a balfi polgárok

rendelkezésére áll ebben az idõpontban.  A részönkormányzati ülések  a soproni

képviselõtestület ülését megelõzõ héten kerülnek sorra. Ezek az ülések

nyilvánosak, a korábbi gyakorlathoz hasonlóan.

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

F a r s a n g i  b á l , Ovis-farsang

A  b a l f i  i s k o l a  h í r e i
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Részönkormányzati hírek
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A részönkormányzat január 17-én tartotta rendes ülését, melyen a következõ napirendi pontokat tárgyalta:
1.Elõterjesztés Sopronkõhida-Tómalom-Jánostelep településrészi önkormányzat létrehozásáról (rendeletalkotás)
2. Elõterjesztés a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992. (I. 28.) Kgy. rendelet
módosításáról (rendeletalkotás)
3. Sopron-Balf autóbusz-járat menetrendjével és útvonalával kapcsolatos kérelem
4. Utcanévtáblák kihelyezése
5. Javaslatok Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez
6. Fogadóórák, és a részönkormányzati ülések idõpontja
7. Az elnök helyettesítésére képviselõ felkérése
8. Egyeztetõ tárgyalás kezdeményezése a polgármester, a jegyzõ és a részönkormányzati képviselõk részvételével
9. Egyebek

A napirendi pontok szerint a következõ határozatokat hozta:

1. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat a Sopronkõhida-Tómalom-Jánostelep településrészi
önkormányzat létrehozásáról szóló elõterjesztést támogatja.

2. A napirendi pont a településrészi önkormányzat részérõl szavazást nem igényelt.
3. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat a Balfra közlekedõ, 14-es számú helyi járatú autóbusz

útvonalának módosítását kezdeményezi. Az autóbusz-járat útvonala: Sopron - 8518 számú közlekedési
út (Fertõparti út) - Bozi utca (egy megálló)- Fõ utca (faluközpontban egy megálló) - Pet-Pack Kft. elõtti
buszforduló (végállomás). A testület kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az ügyben
tárgyalásokat kezdeményezzen a Kisalföld Volán Zrt.-vel.

4. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy
gondoskodjon utcanévtáblák kihelyezésérõl a településrészen.

5. Költségvetés elõkészítési javaslatok (ezek részletes ismertetésére itt nincs mód, néhány határozat a jkv-
bõl azonban itt is szerepel)

6. A fogadóórák és ülések idõpontjai (ld. cikkünket az elsõ oldalon!)
7. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.

évi költségvetésben biztosítson fedezetet a balfi sportpálya felújítására.
8. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.

évi költségvetésben biztosítson fedezetet a kisbalfi buszmegálló újjáépíttetéséhez, továbbá a buszmegálló
biztonságos megközelíthetõsége érdekében gondoskodjon járda és gyalogos-átkelõhely létesítésérõl.

9. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.
évi költségvetésben biztosítsa egy falugondnok foglalkoztatását.

10. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a
településrészen a járdaépítési munkák folytatásához, a 2007. évi   költségvetésben 5 Millió Forint keretet
biztosítson.

11. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy Balfon,
a temetõ felé vezetõ út csapadékelvezetõinek megépíttetésérõl gondoskodjon. A részönkormányzat javasolja,
hogy a kivitelezési munkákat a járdaépítéssel megbízott cég végezze el a járdaépítéssel egyidejûleg. A
csapadékelvezetõkhöz szükséges anyag rendelkezésre áll.

12. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy
intézkedést kezdeményezzen kanyarodósáv kiépítésérõl a Sopron-Balf közötti úton, a Fürdõ sori leágazásnál,
a Sopronból érkezõk számára, tekintettel arra, hogy az útszakasz rendkívül balesetveszélyes.

13. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a
Castrum Kempinggel (Sopron-Balf, Fürdõsor 59-61.) szemben lévõ földút közúti csatlakozásához
csapadékelvezetõt építtessen, megelõzve, hogy esõzések alkalmával sár folyjon be a kemping területére.

14. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.
évi költségvetésben biztosítson keretet a Balf, Erdõszéli utca közvilágítás bõvítésére, valamint a Balf, Fõ
utca végén kialakított buszforduló közvilágításának megvalósítására.

15. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.
évi költségvetésben 300 E Ft keretet biztosítson a településrész karácsonyi díszkivilágításának felszerelésére,
karbantartására és bõvítésére.

16. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.
évi költségvetésben a Balfi Mûvelõdési Házban 2007. évben szervezett programokhoz 1 Millió Forint
keretet biztosítson.

17. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.
évi költségvetésben biztosítson forrást a Balfi Mûvelõdési Ház udvarának (díszurkolat), és a Polgármesteri
Hivatali Kirendeltség épületének külsõ (homlokzat felújítása, külsõ nyílászárók cseréje) és belsõ
felújításához.

18. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat kéri Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2007.
évi költségvetésben a tavalyi évhez hasonlóan 2.500 E Ft támogatást biztosítson a részönkormányzat
számára.

19. A testület az elnök helyettesítésre Foki Gábor képviselõt jelöli ki.



A Balf Alapítvány és a Balfi Vendégvárók Egyesülete ismét
megrendezi

a
Panoráma étteremben

2006. február 10.-én szombaton 19 órakor
immár kilencedik alkalommal a

FFFFF a ra ra ra ra r s a n g i  B á l ts a n g i  B á l ts a n g i  B á l ts a n g i  B á l ts a n g i  B á l t
A jó hangulatról a JUICE zenekargondoskodik

Mûsorban fellépnek:
A Balfi Mazsorettek

A Petõfi Iskola és a Balfi Tagiskola néptáncosai
A Balfi Ifjúsági Klub Táncosai

 Értékes Tombola!
Belépõdíj: 5000,- Ft (vacsorával)

Jegyek
elõvételben egyidejû asztalfoglalással és menü kiválasztással a

Krokodil-panzióban
Panoráma étteremben

kaphatók.

Elõétel:
Pármai sonka sárgadinnyével
Libamájpástétom lilahagymával
Hortobágyi palacsinta

Leves:
Gyöngytyúkleves csészében
Francia fokhagymakrémleves
Vargányás erdei gombaleves

Fõétel:
Libatoros tál, párolt káposztával, hagymás törtburgonyával

Borzas Pulykamellfilé vegyes körettel, salátával
Marhahátszín “vadász” módra, vegyes körettel, salátával

Fertõ-tavi Fogasfilé fûszervajjal, zöldségkörettel és petrezselymes-vajas
burgonyával, tartármártással

Kuruc pecsenye, vegyes körettel, salátával

Desszert:
Mauro torta (trüffel kérmmel töltött torta, gazdagon díszitve csokoládéval)

Túrótorta erdei gyümölcsökkel

Éjféli büféasztal:
Korhelyleves

Házi fõtt-füstölt csülök, oldalas friss reszelt tormával, mustárral

Várjuk tombola felajánlásaikat, a felajánlott tombolatárgyakat a

Krokodil Panzióban lehet leadni!

A Petõfi S. Ált. Iskola balfi Tagiskoljának szervezésében

“OVIS” FARSANG
lesz  2007. február 9-én, pénteken

14-17 óráig a balfi József. A. Mûv. Házban, melyre minden
gyermeket, szülõt  és érdeklõdõt szeretettel várunk! Színes

programok, tánc, farsangi hangulat!
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A Balfi Tagiskola programjai,
közleményei

Beiratkozás
A  beiratkozás a plakátokon is közzétett idõpontban, február 7-én és 8-án lesz.

Szeretettel várjuk a kis elsõsöket iskolánkban! Kérünk minden balfi szülõt, hogy ha
lehetõsége van rá, ide írassa gyermekét!

OVIS-Farsang 2007. febr. 9-én 14-17 óráig a kultúrházban! (ld. a harmadik oldalon!)

LURKÓSULI  INDUL A BALFI TAGISKOLÁBAN!
A program célja, hogy játékos-ismeretterjesztõ délutáni elfoglaltságot kínáljunk gyermekeknek
és akár szüleiknek is. A helyszín az iskola épülete.

Február 14-én 17 órakor LURKÓSULI 1. „Keresd a párját” címmel. Játsszunk együtt! Akár a
szülõk is résztvehetnek  a játékos délutáni programban.

Február 21-én LURKÓSULI 2. címe: „Mese-mese mátka” – a mesék világa

Február 28-án LURKÓSULI 3. címe: „Idõjárás, pillangók” - játékos ismeretterjesztõ délután

NYÍLT NAP MÁRCIUS 5-ÉN   de. 10-12 óra között a balfi Tagiskolában. Ezt követõen a
szülõk számára kérdésfórum!
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Felhívás
A BALFI MAJORETTE
T Á N C C S O P O R T
FELVÉTELT HIRDET
HÉT ÉVES KORTÓL
(FELSÕ KORHATÁR NINCS!)
Jelentkezni lehet a
csoport vezetõjénél
Kovács Ferencnénél
(Timinél) a Fõ u. 24 szám
alatt személyesen, vagy a
339-635 és a 06-20/534-
2066 -os telefonszámokon.

Idõsek Napja
Ígéretünkhöz híven, idén,

február 23-án, pénteken 16 órakor
kerül sor  a kultúrház felújítása miatt elmaradt ünnepségre,
melyre minden balfi nyugdíjast szeretettel várunk a megújult
falak közé! A programban szerepel egy kis kulturális mûsor
sok meglepetéssel, egy jó hangulatban elköltött vacsora, majd
zene, tánc, dalolás. A zenérõl ezúttal egy igazi, hagyományos
cigányzenekar (hegedûvel, cimbalommal stb.) gondoskodik,
ami garantálja a hangulatot!
A nyugdíjasok rendezvényét követõen 19 órától várunk
mindenkit  a faluból (természetesen a nyugdíjasokat is, õk
maradjanak!), aki szereti a cigányzenét, a zenekar egészen
éjfélig játszik, lehet dalolni, táncolni és 19 órától vendéglátós
gondoskodik az italokról!
Kedves nyugdíjasok! A figyelmet ezúton is felhívjuk, hogy a
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan

külön meghívót senkinek nem küldünk,
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

Egyben értesítjük a nyugdíjasokat és az egész lakosságot, hogy
az Idõsek Napja elõtt plakátokon is tájékoztatást adunk!



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
ú j ságból
és adja le
a leírtak
szerint!

Kutyák a temetõben
Több olvasónk is jelezte észrevételét: egyesek, mikor sétálni indulnak kedvenceikkel, a balfi temetõ felé veszik
az irányt. Nyilván nem a temetõben akarnak játszani állataikkal, egy kicsit távolabbra, a domboldal túlsó felére
igyekeznek velük, vagy éppen a temetõ felé vezetõ út melletti füves szakaszon futtatják õket. Valószínûleg
nem a kutyák a hibásak abban, hogy végül mégis a temetõben hancúroznak és nem egy esetben ásnak, kaparnak,
pont egy-egy szépen rendbetett, beültetett sírnál. Kérjük a gazdikat, figyeljenek állataikra. Igaz, hogy felirat itt
nincs, mint a legtöbb temetõ bejáratánál, hogy „Kutyát bevinni tilos!”, de talán nem is szükséges. Szerintem
minden érzõ ember tudja magától is: ne sértsünk kegyeletet, ne okozzunk kárt! Csak a pórázt nem szabad
levenni a temetõ környékén, ha az állatra nem tudunk figyelni, vagy nem tudjuk visszahívni. Mert ezek az ebek
nem kóbor, kivert kutyák, tudjuk.



2007-ben 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 2006. 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 2006. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el,
akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott
borítékot 2007. 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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Itt levágandó!

Gratulálunk!

Baaderné Pócza Éva Humanitás-díjat kapott
A díjat a Hûség Napján vehette át a balfi hölgy. Ilyen komoly kitüntetéssel itt
kevesen büszkélkedhetnek. Ebbõl az alkalomból készítettünk vele egy rövid
beszélgetést.

-     Meséljen röviden pályájáról!
- 1978 óta vagyok a pályán, szociális elõadóként kezdtem az akkori

Tanácson. Ma vezetõ fõtanácsos vagyok a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályán.  A bejárt út hosszú volt: sok-sok tanulással és
munkával, többek között két diplomát, szociális szervezõ, valamint
menedzser képesítést szereztem. A önkormányzati (korábban tanácsi)
szociális munka szinte minden ágazatában dolgoztam, az alapellátástól
egészen a szakellátásig. Fontosnak tartom az élethosszig tartó tanulást,
ugyanakkor a szociális ápolók és gondozók képzésében is részt  veszek,
valamint autogén tréning tréner szereztem. Ma fõ feladatom a
koordináció, a szociális- és non-profit  civil szervezetek munkájának
összehangolása az önkormányzati szociális tevékenységgel.

- Mi az a plusz, ami a lelkiismeretes munkán túl meghozta ezt az
elismerést?

- Szinte együtt „nõttem fel” az 1993-as szociális törvénnyel, jól ismerem. De a törvény adta lehetõségek
ismerete önmagában kevés volna, ha nem egy elkötelezett humán segítõgárdával lettem volna körülvéve.
Nagyon fontos, hogy számomra a szociális munka nem pusztán szakmai tevékenység, hanem örömforrás
is. Nincs bennem irigység: annak örülök, ha segíthettem.

- A segítséget kérõ emberekkel milyen a kapcsolata?
- Ezen a pályán talán egy kicsit pszichológusnak is kell lenni. Jól kell ismerni az embereket, a

megnyilvánulásokat, a könnyet, haragot, mentális és életviteli problémákat kezelni, ehhez  ami a
legfontosabb: az empátiás készség és az, hogy szeretni kell az embereket. Próbálok a hozzám
fordulókhoz, akár egészségügyi, akár szociális problémával keresnek meg, vagy útmutatással, vagy
közvetlen módon segíteni. A legfõbb feladat ilyenkor a probléma megoldása. Sajnos, tapasztalatom,
hogy az igazán rászorulók egy jelentõs része nem mer vagy nem akar kérni, szinte harapófogóval kell
belõlük kihúzni, mire is volna szükségük. Aztán persze olyan is akad, aki a segítõ szándékot kihasználni
igyekszik. Mindkét jelenséget jól ismerem,  az utóbbi azért jóval ritkábban találkozom. Egyben biztos
vagyok: az emberi hang, a jó szó és a határozott, konkrét segítség együtt hoz eredményt.

- Mégegyszer gartulálunk és kívánunk sok sikert ehhez az embert próbáló, szép munkához!      (hl)
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Kö s z ö n e t n y i l v á n í t á s o k
Horgászegyesület
A balfi Hany Istók Horgászegyesület ezúton mond köszönetet a balfi Részönkormányzatnak, a Friss-Pék
Sütõháznak és Molnár Panziónak a  horgászegyesület 2006 évi mûködéséhez nyújtott  anyagi és erkölcsi
támogatásért.

Szülõi Tanács
Lehet, hogy egy kicsit megkésve, de úgy gondoljuk, a köszönetnyilvánítás sohasem késõ sohasem késõ.
A Balfi Óvoda és Ált. Iskola Szülõi Tanácsa köszönetet mond mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a
2006. decemberében megrendezett Mikulás délutánon és jótékonysági Mikulás-bálon.
Köszönet a fellépõknek, a támogatóknak, akik borral, tombolával segítettek köszönünk minden felajánlást,
süteményt, szendvicset és minden segítséget.
Az összefogásnak most is megvolt a gyümölcse.
A 2006-es Miklás-bál tiszta bevétele 297.300.- Ft, melyet teljes egészében az óvoda és az iskola javára
fordítunk.
A Szülõi Tanács tagja minden kedves Balfinak sikerekben gazdag , Boldog Új Évet kíván!

A Balf Alapítvány és a Részönkormányzat külön köszönetet
mond a következõkért:
Tóbi Gábor adományozta a falu fenyõfáját,
Szalainé, Tercsi néni szaloncukorral kedveskedett
Lõrincz László pénzadománnyal segítette az Alapítvány munkáját
Külön köszönet a Lõrincz kisvendéglõnek, akik december 24-én  megvendégelték a balfiakat és finom
kocsonyával kedveskedtek néhány idõs helyi lakosnak. (Ez utóbbi akciót a napokban megismételték!)

A hónap gondolata
(a közelgõ Valentin-nap okán)

„Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok,
s te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.”

Radnóti Miklós: Kis nyelvtan

(x)
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Az osztályban egy pad üresen maradt.  Egy
életvidám fiatal lány tervei január 2-án
végleg a semmivé váltak.
Január 10-én búcsúztak Tõle családja,
ismerõsei, rokonai. Egy életút kettétört,
nagyon fiatalon elment. Mennyi mindent
tehetett volna, mennyi minden lehetett
volna! Álmai vele haltak. Nem lehet
ésszerû magyarázatot adni a korai és
értelmetlen halálra. Nincs is.A családnak,
rokonoknak együttérzésünk, fájdalmukban
osztozunk.
„ – Mélység, magasság egy út –ez a
csillagos Golgota…” (Ady E.)

BÍRÓ VERONIKA
Élt 16 évet



Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata,  Sopron-Balf  Településrészi Önkormányzata, 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, ideiglenes honlap: www.gportal.hu/balf
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)

Vízöntõ
január 21 - február 20.

A tizenegyedik szilárd, pozitív és levegõs jegy. A levegõs jegyekhez
tartozókat a könnyedség, mozgékonyság, határtalanság jellemzi és ez
jól kifejezi a levegõ fizikai tulajdonságait.
Sok szó esik mai napság arról, hogy a „Vízöntõ korában élünk” , néhány
gondolat most a jegy aktualitása okán arrl, hogy mit is jelent ez a fizikai
világban.
Bolygónk és a Nap közötti kapcsolat a földi élet egésze szempontjából
nagyon jelentõs. A Föld miközben a világûrben halad, nyolc alapvetõ
jelentõségû mozgást végez. Ezek közül kettõ elsõrendû fontosságú:

- A Föld tengely körüli forgás, amely a nappalok és éjszakák váltakozását okozza.
- A másik a Nap körüli keringése, amely egy esztendõ.

A Föld tengelye 23,5 fokos dõlésszöggel rendelkezik, így a Nap sugarai különbözõ szögekben érintik felszínét,
ez okozza az évszakok váltakozását, a földi élet sokszínûségét.
A harmadik mozgás, ami szintén nagyon érdekes számunkra, az ún. precesszió.
Ha a Földet a világûrbõl nézzük, formája inkább hasonlít egy mandarinhoz, mint egy gömbhöz, a sarkvidékeknél
lapos, az egyenlítõnél pedig kidomborodik.
A Hold gravitációja és a Nap húzóereje jelentõsen hat rá, ezért, hogy megõrizze viszonylagos helyzetét az
ûrben, búgócsigaszerû, imbolygó mozgást kell végeznie. Ennek következtében 50 fokmásodpercet halad
visszafelé minden évben, miközben áthalad az állatövi jegyeken. Így a Nap körüli útja végén nem pontosan
ahhoz s ponthoz érkezik vissza, ahonnan elindult. A precesszió teljes idõszaka 26000 év.
Beléptünk tehát a Vízöntõ korába, ami azt jelenti, hogy 2160 évig most a Vízöntõ az uralkodó jegy az Állatöv
csillagképei közül.
S természetesen mindegyik korszak a Zodiákus egy-egy jegyének jellegzetességeit viseli magán. A most
bevégzõdõ Halak kora a kereszténység kétezer éve. Az elõzõ, a Kos kora a judaizmus jegyében zajlott, az azt
megelõzõ Bika korát pedig az egyiptomi vallás és kultúra fénykora jellemezte.
Érdekes megfigyelni, hogy az egyes korok prominens állatai pontos kifejezõi az illetõ korszak állatövi jegyének.
Egyiptomban a Bika-Ápisz kultúrája volt jellemzõ, az Ótestamentumban gyakran szerepel a Kos és a bárány,
míg a Halak Jézus szimbóluma volt.
Most, több mint hatezer év után a Vízöntõ az elsõ ember alakú jelkép, mely egy új világkorszak kezdetét
jelenti. Az új kor emberének itt teljes felelõsséget kell vállalnia ÖNMAGÁÉRT és a világért.

        Szerk.: Kata

8

Nõi torna a kultúrházban
Kedden este fél hétkor nõi torna foglalkozások kezdõdtek Baaderné Pócza Éva vezetésével
a kultúrházban. Keddenként szeretettel várnak  korra való tekintet nélkül minden hölgyet!




