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A balfi nemzeti
emlékhely avatása
2008. július 4.
Winkler Barnabás és
Kutas László munkája

Kérjük a balfiakat, Olvasóinkat és
kedves Vendégeinket, hogy
lehetõség szerint minél többen
jöjjenek el erre a Balf és az egész
ország életében rendkívül fontos,
egyedülálló eseményre!
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Részönkormányzati hírek
A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. június 18-án 19 órai kezdettel tartotta soros
ülését., ahol a következõ napirendi pontokat tárgyalta Kocsis János elnökletével:
1.Elõterjesztés az IGSZ és a hozzá kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
alapító okiratának módosításáról.
(A napirendi pont lényege, hogy a beszerzések az intézményeknél egy kézbe kerüljenek. A testület
az elõterjesztés egy ellenszavazat mellett elfogadta.)
2. Elõterjesztés a gyógyhellyé nyilvánított területek felülvizsgálatáról. (Balf gyógyhelyi státusza
változatlan marad.) Az elõterjesztést a testület megszavazta.
3. Elõterjesztés a 8901/1, 2, 8902/1, 2 és a 8903 hrsz. ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom
elrendelésérõl. (Ezek az ingatlanok a gyógyfürdõ területén találhatók, a tilalom a késõbbi lehetséges
fejlesztések érdekében lép életbe.) A testület az elõterjesztést egyhangúlag elfogadta.
4. Elõterjesztés Sopron MJ. Város Közgyûlésének 2008. II. félévi munkatervérõl. (Az õszi ülések
idõpontjának meghatározása.)
5. Elõterjesztés Sopron MJ. Város költségvetési rendeletének módosításáról. (Elsõsorban technikai
jellegû, a már végrehajtott feladatok tükrében.)
A testület a 4-5 napirendi pontokban foglalt elõterjesztéseket egyhangúlag elfogadta.
6. Egyéb: A testület az egyéb napirendi pontok címszó alatt aktuális helyi kérdéseket tárgyalt. Szó
esett a temetõi út mellett felhalmozott betonelemek további sorsáról. Foki Gábor és Kovács Ferencné
a temetõi út javításának, állagmegõrzésének fontosságát tette szóvá. Ambrus Csaba a Közútkezelõ
felé kívánja jelezni a Sopronba vezetõ út elsõ, beláthatatlan kanyarnak balesetveszélyességét,
sürgõs növényzetritkítást kérve. Horváth Ferenc a barokk fürdõkápolna folyamatosan romló állapotára
hívta fel a figyelmet és kérte az önkormányzatot a lehetséges megoldások keresésére.
A részönkormányzat legközelebbi fogadóórája és ülése szeptember hónapban lesz, a
szokásos rend szerint. Addig sürgõs problémákkal forduljanak a testület bármelyik helyben
elérhetõ tagjához.

Rövid hírek, tudósítások

Június 17-én April Foley, az Amerikai Egyesület Államok nagykövete tett látogatást Balfon, dr.
Fodor Tamás, Sopron MJ. Város polgármesterének kíséretében. Programja szerint elõször
megtekintette a készülõ Nemzeti Emlékhelyet, majd beszédet mondott a József A. Mûv. Házban és
válaszolt a közönség, illetve az újságírók kérdéseire. Ünnepi beszédében kiemelte az emlékezés
fontosságát, azt, hogy többé olyan borzalmak ne fordulhassanak elõ, mint amilyenek itt, Balfon is
történtek.Végül a szép számú közönség (köszönjük mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel
az eseményt!) és a balfiak nevében Borsodiné (Rózsika) köszönte meg a nagykövetasszonynak,
hogy látogatásával megtisztelte településünket.
*
A korábban az újság hasábjain meghirdetett „Életmód tábor”, melyet a Castanea Egyesület szervezett
volna, sajnos a megfelelõ létszámú jelentkezõ hiánya miatt elmaradt.
*
Május utolsó szombatján a Balfi SE a hagyományoknak megfelelõen „kitáncolta” hegedûszó
kíséretében a falu májusfáját, majd ezt követõen tartotta meg Sportbálját. A jó hangulatú
rendezvényen közremûködött: Némethné Varjasi Ildikó (hegedû, ének) Erdõsi Bettina és Vivien
tánc, Zene: Fekete-duó.
*
A Dirty Dance Egyesület balfi kis táncosai (két csoport) is sikerrel szerepeltek és kaptak megérdemelt
tapsot az egyesület által szervezett évadzáró táncgálán a GYIK-ban.
*
Végetért a tanév a balfi Tagiskolában is. Tudomásunk szerint a tagiskola vezetõje, Korán Mária
Emília nyugdíjba vonul. Ezúton is szeretnénk megköszönni munkáját és kívánunk neki szép, tevékeny
és boldog nyugdíjas éveket, évtizedeket.
*
A balfi Tagóvoda szép ünnepség keretében tartotta évzáróját a kultúrházban, ahol kicsik és nagyok
legnagyobb örömére meglepetésként még a STROKES is fellépett.
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Az elsõ balfi egészségnap margójára
A Balfi Kulturális Egyesület június 7-én tartotta elsõ, nagy sikerû egészségnapját
„Mozogj az egészségedért” címmel. Bár az esõ lába szinte a földig ért, korábban nagy
zápor is volt, a rajtvonalhoz több mint száz futó, kerékpáros sorakozott fel a bemelegítést
követõen. Hangsúlyozottan nem a versenyzés, hanem a részvétel volt a cél (az elsõ
száz nevezõ a Balfi Ásványvíz Üzem jóvoltából az eseményre utaló pólókban állhatott
rajthoz), így díjakat csupán a legifjabb és a legidõsebb résztvevõ kapott. A fõdíjat, a
Kocsis János önk. képviselõ, részönk. elnök által felajánlott kerékpárt is a távot teljesítõk
közül sorsolták ki. A sporteseményt és a vizsgálatokat követõen Szabó Andris estjét
tekinthették meg az érdeklõdõk a kultúrházban.
Ezúton is köszönjük az alább olvasható egészségügyi dolgozóknak, a rendõrségnek,
a kisboltnak, az Ásványvíz Üzemnek és mindenkinek, aki anyagi eszközökkel, vagy
tevõlegesen vett részt a szervezésben és elõkészítésben a segítséget. Jövõre ismét
találkozunk!
Dr. Hollósi Katalin, Lükõ Péter, Lõrincz László, akik a vizsgálatokat végezték, a
következõket fûzték hozzá:
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a szervezõknek és a résztvevõknek a június 7.-én
megrendezett Egészségnapért. A nagy érdeklõdés a rendezvény sikerességére utal.
Úgy gondoljuk, hogy a különbözõ vizsgálatok és az orvosi tanácsadás mindenki javára
válik. Segít egy kicsit tudatosabban, EGÉSZSÉGESEBBEN élni. Közel százan vettek
részt a vérnyomás, vércukor és testtömeg-index (BMI) meghatározáson. Ez utóbbi
érték volt az ami kisebb--nagyobb mértékben szinte mindenkinek magasabb volt, ennek
csökkentése mindenképp ajánlott. A következõ egészségnapon szeretnénk koleszterinszint meghatározással kiegészíteni a vizsgálatokat, ami leginkább jelzi a szív-és
érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Végetért a IV. Balfi Bor- és Babfesztivál
Nagy sikerû rendezvényen vehettek részt a balfiak és az ide látogatók június 21-én szombaton.
Annak ellenére, hogy a rendezvényekkel volt zsúfolt a hétvége Sopronban és a környezõ
településeken, nyugodtan mondhatjuk, teltházas program volt. Még az idõként csepergõ esõ
sem riasztotta el a szórakozni vágyókat. Firtl Mátyás országgyûlési képviselõ, a Megyei
Közgyûlés alelnöke nyitotta meg a fesztivált. Köszöntõ szavaiban kiemelte, hogy annak a
településnek, ahol ilyen élénk kulturális és közélet folyik, mindenképpen van jövõje. A
mûsorban felléptek többek között a Testvériség Táncegyüttes, a Balfi Dalárda, Karácsony
Róbert, a Mondschein Kapelle és a Balfi Borbogarak. Hosszú sorok kígyóztak a balfi asszonyok
által készített babos ételek kóstolójánál, de estére üresek voltak a bableveses és babgulyásos
kondérok is. A lapzárta miatt most csak ennyit, következõ számunkban részletesen, képekkel
is beszámolunk az eseményekrõl és köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatásukkal,
munkájukkal segítették ennek az egyre nagyobb hírû fesztiválnak a sikerét!

Balfi Hírek 9. éve
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a lakosság szolgálatában

Templomi koncert
Június 7-én este zsúfolásig megtelt a balfi evangélikus
templom, ahol -immár hagyományosan – sor került a
templomi koncertre, melyet évente Baader Erik, a Balfi
Kórus vezetõje szervez. Nagy sikerrel szerepelt
kórusunk, valamint az ifjú balfi billentyûsök egy
képviselõje, Kovács Andor. Hosszú évek óta meghívott
vendég a hegykõi templom kórusa, akik szintén szép
perceket szereztek a hallgatóságnak. A hangszerek
királynõje, az orgona sem okozott csalódást a
közönségnek. Gratulálunk, köszönjük és várjuk a
folytatást!

Radnóti Miklós

ERÕLTETETT MENET
Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán,
hogy várja õt az asszony s egy bölcsebb, szép
halál.
Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok
fölött régóta már csak a perzselt szél forog,
hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa,
és félelemtõl bolyhos a honni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben
hordom
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni
otthon;
ha volna még! s mint egykor a régi hûs verandán
a béke méhe zöngne, míg hûl a szilvalekvár,
s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen,
és Fanni várna szõkén a rõt sövény elõtt,
s árnyékot írna lassan a lassú délelõtt, de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!
---------------------------------------------------------------------Kedves Balfiak! Radnóti Miklós ezt a verset 1944.
szeptember 15-én írta a bori kényszermunkatáborban.
Sortársa volt azoknak, köztük Szerb Antalnak, Sárközi
Györgynek, Halász Gábornak, akiket itt, Balfon ért utol
a halál.(Õ Abdánál halt meg.) Ennek a versnek a
gondolata köré formálódott az új balfi emlékmû.
Szeretnénk, ha minél közelebb állna Mindnyájunkhoz
ez a monumentális és Európa szerte egyedülálló
létesítmény, minél jobban átéreznék, megértenék
mondanivalóját, ezért közöljük most a költeményt.
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I. Balfi Wossinski
Képzõmûvész Tábor
2008. július 21-26.
Elsõ alkalommal nyitja meg jelképes
kapuit a BWKT. A táborközpont a balfi
József A. Mûv. Ház. Reméljük, ebbõl is
hagyomány lesz, a környékbeli, és
soproni képzõmûvészek mellett várjuk
helyi amatõr alkotók részvételét! Sõt mi
több, lesz egy olyan délelõttje a tábornak,
amikor balfi és soproni gyerekeket
várunk, akik szeretnek rajzolni,
festegetni.
A szakmai munka, valamint az elõadások
Fejér Zoltán és Szepes Péter
festõmûvészek irányításával folynak.
Figyelem, a tábor jónéhány programja
nyitott, tehát azok is ellátogathatnak
egy-egy elõadásra, foglalkozásra akik
csupán a témára, vagy az eseményre
kíváncsiak, maguk nem alkotnak,
csak
nézelõdni
szeretnének!
(Természetesen, a kiszervezett
programokra és az intimitást igénylõ
alkotási folyamatokra ez nem
vonatkozik.)
Kérjük, figyeljék a plakátokat,
hirdetményeket!
A BWKT a közönség számára is
látogatható programjai:
Július 21. hétfõ
14.00.
Ünnepélyes tábornyitás és koszorúzás
a Wossinski-sírnál.
15.00. Fejér Zoltán elõadása: Wossinski
Kázmér élete és munkássága
Július 22. kedd
15.00. Portrérajzolás (Fejér Z. –Szepes
P. vezetésével)
Július 24. csütörtök
9.00. A Wossinski tábor szabad
programja gyermekeknek az amatõr és
hivatásos mûvészek részvételével.
Július 26. szombat
17.00. A zárókiállítás megnyitása néhány
Wossinski képpel fûszerezve.
Ezt követõen emléklapok, díjak átadása
a résztvevõk számára. Ünnepélyes
táborzárás, majd a tapasztalatok
értékelése kötetlen beszélgetés
formájában.
19.00. Balfi Békatánc! A mûvészek és
helyi lakosok baráti, zenés táncos
beszélgetése, azaz záróbuli!

Simon Emil

Szójáték
Nyár, nyár, nyári nyár,
réten tücsök sántikál.
Patak vize kiárad,
fürdeti a libákat.
Szundikál a barackfa,
óljában egy malacka.
Megpihent a fecskehad,
még az alkony messze van.

Szent
Jakab hava
Nyárhó
Áldás hava

Gólya lépked, béka les:
ebédre tán tészta lesz?
Róka hívja két fiát,
s tündöklik a délibáb.

Július 2. Sarlós Boldogasszony napja
A Biblia szerint e napon tett látogatást Szûz Mária, Keresztelõ
Szent János édesanyjánál – Szent Erzsébetnél, hogy elmondja
neki, gyermeket vár. Ennek emlékére ez a nap az asszonyoknak
dologtiltó nap. Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, és a halottak oltalmazója. Sok
helyen ekkor tartották az aratási vásárokat. A nap elnevezése az aratás egykori módjára utal,
amikor a nõk még sarlóval arattak.
Július második vasárnapja: Vasutasnap
A vasutasok munkáját köszönjük meg ezen a napon. Sokak szemében a több mint 150 éve megépült
elsõ vasút minden idõk legcsodálatosabb találmánya volt. Voltak, akik féltek a mozdonyoktól,
ellenezték használatukat; úgy gondolták, pusztulást, tûzvészt okoznak. Az azonban biztos, hogy a
vasút alaposan megváltoztatta az emberek életét. A vasutasok munkája nagy pontosságot,
odafigyelést, fegyelmezettséget igényel, hiszen sok-sok ember életéért és nagy értékekért felelnek.
Július 20. Illés napja
Évszázados megfigyelések szerint ezen a napon, ill. e nap táján gyakoriak a viharok. E napon
munkatilalom volt, mert úgy gondolták, hogy aki ilyenkor a mezõn dolgozik, abba belecsaphat a
villám, a termést pedig elveri a jég.
Július 22. Mária Magdolna napja
Az evangéliumi történet szerint a bûnös életbõl megtért Mária Magdolna ünnepe. Dús hajával
Krisztus lábát törölgette, ezért a szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni, hogy még
hosszabbra nõjön. Idõjárásjósló hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz: úgy hitték esnie
kell az esõnek, mert Mária Magdolna siratja bûneit.
Július 25. Jakab napja
Szent Jakab az apostolok közül elsõként szenvedett vértanúhalált. Õ a búcsújárók, utasemberek,
hajósok védõszentje. A néphagyomány szerint Jakab napra kellett learatni a zabot, mert ami kint
marad az elvész. A Jakab napi idõbõl jósoltak a várható téli idõjárásra.
Július 26. Anna napja
Szûz Mária édesanyjának ünnepe. Szent Anna a gazdasszonyok, bányászok, szabók valamint a
járványos betegségben szenvedõk, haldoklók egyik pártfogója. Különösen tisztelt védõszentje
volt a katolikus asszonyoknak. Kultusza a középkorban a keddi naphoz kötõdött. A Szent Annának
szentelt kedd sok helyen évszázadok óta asszonyi dologtiltó napnak számított.
A július idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
Ha Sarlós Boldogasszony napján esik az esõ, akkor négy héten át esik.
Ha július nem fõz, szeptemberben nem lesz mit enni.
Aratási szokások és hiedelmek: Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának
sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással,
imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Az elsõ kévébõl a baromfinak adtak egészség- és
termékenységvarázsló céllal. Az aratókat elsõként meglátogató gazdát megkötözték, és csak akkor
engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. A legtöbb hagyomány azonban az
aratás végéhez kapcsolódik. Egy kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy jövõre is biztosítva
legyen a jó termés. Az utolsó kévébõl készült az aratókoszorú, amit a földesúrnak készítették, de
az utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki hazavitt.
(Zsuzsa)
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Dr.Kölcsei Tamás

Szerb Antal utolsó napjai Balfon
A Balfon rendezett Holokauszt megemlékezés keretében a Mûvelõdési Ház elõcsarnokában érdekes kiállítás
képeit nézegethettük. Sokan talán nem is gondolnak arra, hogy milyen páratlan irodalmi és történelmi
jelentõsége volt (és van) az ott bemutatott dokumentumoknak.
Lényegében – szám szerint - nem sok képet, újságcikket, levelezést, visszaemlékezést sikerült összegyûjteni
63-64 év után, de az is bõven elég volt ahhoz, hogy megismerjük az akkori kor hangulatát, mentalitását, s
bepillantást nyerjünk a balfi munkatáborba került szerencsétlen foglyok itt eltöltött szörnyû életébe,
kínszenvedéseibe, megaláztatásaiba, s õrzõik (német SS-ek és magyar nyilasok) brutalitásának, állati
kegyetlenségeinek „eszköztárába”. S ha az itt meghaltak neveit és legfontosabb adatait böngésszük, mélyen
elszomorító kép tárul elénk. Valahogy fõleg az foglalkoztatja a töprengõ szemlélõt, hogy mindez miért
történhetett meg. Olvashatjuk például, hogy itt halt meg egy 17 éves - több tanulmányi verseny gyõztes Berzsenyi-gimnazista fiú is, vagy azért pusztult el itt egy - közgazdasági doktorátussal rendelkezõ - okleves
könyvvizsgáló, mert egy ilyen nagy szakmai kvalitású ember karja erõtlennek bizonyult az értelmetlen
árokásásra. És hány keresztény ember raboskodott itt ? Többjük édesapja tartalékos tiszt volt, s az volt az
„égbekiáltó bûnük”, hogy anyjuk vagy egyik nagyszülejük zsidó származású volt. És ez már elég volt ahhoz,
hogy kegyetlen nyilas suhancok megalázzák, gyötörjék, kínozzák õket, mely kegyetlenség néha már az
itteni SS-eseknek is szemet szúrt! A történelmi tárgyilagosság megköveteli, hogy ne fogjunk mindent a
Balfon ideiglenesen berendezkedõ németekre, mi magyarok is kivettük a részünket a kegyetlenkedésben.
Gondolataimban elkalandozva szeretnék most visszakanyarodni a közismerten legismertebb balfi áldozatra,
Szerb Antalra.
A kiállítási dokumentumok alapján megpróbálom felidézni a Szerb Antal halálával kapcsolatos – néha
ellentmondásos - visszaemlékezéseket.
Korábban több cikkem is megjelent a neves íróról, irodalomprofesszorról, Szerb Antalról. Az õ emlékének
állított emléket az írótól vett idézetet tartalmazó, kõbõl faragott talpazatú emlékmû.
Bevallom, 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 Diákszövetség lapjában, a Piarista Diák c. újságban jelent meg, visszaidézve
(e sorok írójának is régi alma máterében), a budapesti Piarista Gimnáziumban Szerb Antal itt eltöltött éveit,
ahol mély vallásossága majdnem a szerzetesi hivatás választásába torkollott. Volt iskolája büszke tanítványára,
akinek emlékére a Duna-parti Piarista Rendház templomának - a politikai terror áldozataira emlékeztetõ emléktábláján örökítették meg nevét.
Felesleges lenne a Balfi Hírekben Szerb Antalról korábban írt cikkeim mondatait megismételni. A tehetséges
írópalántára, ragyogó irodalmi képességére elsõként piarista tanára, a híres papköltõ, Sík Sándor figyelt fel.
Tudjuk, 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 kívánnivalót hagy hátra.”
Szerb Antal utolsó levele december 16-án titokban íródott Balfon. Szita Szabolcs professzor egy
tanulmányában ezt a raboskodó író szavaival idézi fel: „Balf átkozott hely…Már nincs is más reménységem,
mint az, hogy a háborúnak nemsokára vége lesz, ez tartja bennem a reményt’”. Az említett dokumentumban
írtak szerint január 27-én Szerb Antalt nyilas õrei egy pajtában agyonverték.
Az
egyik
fogolytárs,
Lukács Antal készített az utókor számára feljegyezéseket híres társáról. Õ mutatta meg
„Ha
szúrja
a szemét
az
özvegynek
a
hat
tömegsír
közül azt, amibe a költõt rakták. Az Országos Munkaszolgálatosok Szövetsége
az a sok szemét…
megbízásából
a
balfi
vérfürdõ
áldozatairól készített listán Szerb Antal halálának napját január 28-re teszik.
akkor szedjük össze
Szerb
Antal
esküvõi
tanúja
volt
a (késõbbi balfi rabtárs) bölcsészdoktor Halász Gábor, aki irodalmi
Pünkösd idején!”
tevékenysége mellett hivatásos levéltárosként dolgozott Budapesten. A kiállításon láthatjuk végsõ
kétségbeesésében a Levéltár igazgatójához írt „tolakodó” levelét, melyben sapkát, kötött kesztyût, esetleg
élelmiszert, gyufát, szappant kért - kerékpáros küldésre, mert postai küldeményt nem kapnának meg. A
kérését Szerb Antalra – a hûséges, országos hírû - barátra is kérte „kiterjeszteni”. Egy másik ilyen kérõ levél
az év utolsó napján ment tõle el az országos hírû költõhöz, Weörös Sándorhoz. Kétségbeesetten pénzt,
élelmet kért magának, de Szerb Antalnak már nem kellett, mert – mint írja – „velem volt Szerb Tóni is, de
sajnos csak volt, tegnapelõtt temettük el”.
Kassák Lajos, a neves író egy 1945-ben április 15-én megjelent újságcikkben azt írja, hogy Szerb Antal
végelgyengülésben halt meg. Leírása szerint karácsony táján már megnyilvánultak a halál jelei, végtelenül
lesoványodott, keze-lába elfagyott. (folyt. a köv. oldalon)
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(folyt.)Egy Singer Sándor nevû fogoly visszaemlékezései szerint egy 20-24 éves, alacsony (160 cm magas
körüli), sovány, feketehajú, feketeszemû nyilas zsidóõr verte félholtra a költõt. A Világosság 1945 augusztus
19-én megjelent számában arról olvashatunk, hogy fõleg egy Popovits Ferenc nevû õrparancsnok és annak
helyettese, Takács József felelõs azért, hogy a költõt halálba üldözték.
63-64 év távlatában nehéz, szinte már lehetetlen pontosabb információkat szerezni Szerb Antal halálának
pontos körülményeirõl. Egyáltalán még azt sem sikerült kideríteni, hogy melyik Fõ utcai ház pajtája szolgálat
éjjeli börtönének. (A napokban jólesõ értesültem a Holokauszt Emlékközpont neves tudósától, Dr. Botos
János úrtól, miszerint sikerült közben annyit kinyomozni, hogy Balfon az egykoron 126. számú ház pajtája
volt a költõ „szállása”, s most azt próbálják a soproni levéltár segítségével kideríteni, hogy ez a ház hol volt
egykor).
Eddig a pajta helyére vonatkozólag ellentmondó adatokról tudtunk, hasonlóan a kiszabadítására tett
próbálkozásokra vonatkozó visszaemlékezések is ellentmondásosak. Érdemes a Mûvelõdési Ház kiállításán
a balfi vonatkozású képek, dokumentumok világában többet idõzni és más személyekre, történelmi
eseményekre, érdekes személyekre is kiterjeszteni a figyelmet. A kiállítók szorgos gyûjtési munkája megérdemli
a figyelmet, arról nem is szólva, hogy az itt ártatlanul meghaltak, meggyilkoltak iránti emlékezés hozzátartozik
Balfhoz, e szomorú történelmi hely szelleméhez.

Néhány kép
a Bor- és
babfesztiválról
Receptsarok

Bécsi szelet

10 tojás sárgáját 30 dkg porcukorral 15 evõkanál melegvízzel
habosra keverünk, hozzáadunk 35 dkg lisztet, 1/2 csomag
sütõport. Nagy gáztepsiben sütjük. Ha kihûlt, kétfelé vágjuk.
10 tojás fehéréjt 30 dkg porcukorral keményre verünk, hozzáadunk 20 dkg lisztet, fél
csomag sütõport és 1 db tortabevonó csokoládét, melyet elõbb tökreszelõn
lereszelünk. Ha megsült a két sárga lap közé kerül majd.
Krém: 5 dl tejet 6 evõkanál liszttel felfõzünk. 20 dkg margarint 25 dkg porcukorral 1
citrom levével és héjával kikeverünk. A két krémet összekeverjük, és azzal töltjük a
tésztákat.
A tetejét csokoládémázzal vonjuk be.A csokoládé alatt a sárga tésztát nagyon
vékonyan kenjük meg lekvárral, akkor a csoki nem válik el.

Ezúttal Bognár Antalné, Bori receptjét olvashatják, próbálják ki!
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Egy deka döntött!

Egy madártani tudós,
balfi mártír emlékére

A balfi Hany Istók Horgászegyesület május 31én megrendezett horgászversenyen a Fertõ-tó
belsõ taván csupán egy dekagramm döntött, így
elsõ helyezést ért 475 dkg kifogott hallal
Reichard László (az idõsebbik), második Polgár
Tibor, míg harmadik Szalay Pál lett.
A csodálatos környezetben megrendezett
eseményen az egyesület horgászai mellett egy
oggaui vendéghorgász is részt vett. A jó
hangulatú versenyt és találkozót vargányás
õzpörkölt koronázta meg.
Ezen a hét végén, újságunk megjelenésének
idõpontjában – mint hírül adtuk – a balfi
gyerekek látogathatnak el a tóra.

Fertõ-tó mesés madárvilága nem csak a
szakemberek, de minden odalátogató számára is
roppant nagy élményt jelent. Gondoljunk csak arra,
hogy a tó hazai részen több mint 200 madárfaj él,
de a hal-, rovar- és kétéltû élõvilága is rendkívül
gazdag.
Érthetõ, hogy minden állattani-madártani kutató,
fõleg ornitológus hõ vágya, hogy ebben a
madárparadicsomban kicsit körülnézhessen,
elmélyedhessen a tó rejtett kincseit jelentõ
madarak életének tanulmányozásában. Az egyik
legnagyobb hazai madártani kutató is eljutott ide,
a Fertõ-tó környékére, de õ csak tisztes távolból
vetethetett pillantásokat a tóra, a szabadságot
jelentõ égbolton sikló madarakra. De mit vétetett
ez a derék ember, hogy neki nem adatott meg az
itteni madárvilág tanulmányozásának a
lehetõsége? Ki volt õ, aki Balfra kerülve a rabok
keserû kenyerét (ha volt ilyen) fogyasztotta, de
talán a szájától vett el morzsákat, hogy a közelébe
lemerészkedõ kedvenc madaraknak odaszórja.
Dr. Vasvári Miklós volt ez a derék tudós, aki már
ifjúkorában kitûnt határtalan madárszeretetével.
1898-ban született Szegeden, itt is tanult az
egyetemen, késõbb a Madártani Intézet
„fõadjunktusa” lett. Állattani kutatásai során 6 faj
és két alfaj hazai elõfordulását bizonyította.
Külföldi gyûjtõutakat is szervezett, az azokon
begyûjtött értékes anyagot a Természettudományi
Múzeumnak adta. Sikeres munkáját nem
folytathatta, mivel zsidó származása miatt 1944ben
kitiltották
munkahelyérõl,
majd
munkaszolgálatra vezényelték. A balfi
gyûjtõtáborba került, ahol 33 kilóra fogyott le, majd
egy SS-különítmény gyilkos sorozata oltotta ki
életét. Valószínûleg 1945 február 27-én. Állítólag
ez a szörnyûség Balf és Nagycenk között történt.
Az egyik legnagyobb hazai madártani kutató így
fejezte be életét Balfon, ill. annak határában.
Kutatási eredményei nem mentek veszendõbe.
Az állattani, fõleg madártani szakma õrzi emlékét.
A Balfon eltöltött végzetes napok, hetek emléke
remélhetõleg beköltözik a balfiak szívébe is.
Dr.Kölcsei Tamás

Mire képes a mobiltelefonod
(amirõl te nem is tudsz)
1. A segélyhívó szám az egész világon 112.
Ez akkor is hívható, ha a
telefon billentyûi le vannak zárva. Próbáld ki!
2. A kocsiban hagytad a kulcsokat és távol
vagy a lakástól, ahol a
pótkulcsot tartod? Nos az a megoldás, hogy
hívd fel a lakást, és valaki
tartsa közel a telefonhoz a távirányítós
pótkulcsot. Neked kb. 20 cm-re
kell tartanod a mobilodat a kocsiajtótól.
Amikor otthon megnyomják a
távirányítót. Megnyílnak az autó ajtói! A
csomagtér ajtóval is mûködik. Tégy egy próbát!
3. Lemerült a mobiltelefonod akkumulátora?
Minden mobilnak van tartalék
töltés az akkujában, amely a *3370#
megnyomására önmagától aktivizálódik,
így 50% póttöltést nyújtva. Amikor újra töltöd a
telefonodat, automatikusan ez is feltöltõdik, így
a következõ alkalomra is lesz tartalékod.
--(A fentebb leírtakat e-mailban kapta a
szerkesztõ. Felelõsséget nem vállalunk a
valódiságért, de kipróbálni azért lehet. Mi még
nem tettük meg. Kiváncsian várjuk a próbák
eredményét.)

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával,a soproni Szoc. Foglalkoztató Nyomdájában 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.
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